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CUVÂNT ÎNAINTE 

Pledoarie pentru integrare 
 

Dezvoltarea psihoterapiei s-a impus ca o necesitate odată cu evoluţia 
societăţii, printre marile progrese înregistrându-se industrializarea, 
urbanizarea şi informatizarea care au generat beneficii importante, dar şi 
efecte secundare cum ar fi poluarea mediului şi intensificarea suferinţei 
sufleteşti mai profunde, mai frecvente... 

 
Odată cu evoluţia fiinţei umane în plan intelectual şi spiritual şi a 

impactului mediului asupra acesteia (la nivel social, politic, geografic, 
economic, familial) a apărut necesitatea unor servicii psihologice 
specializate. 

  
Ne aflăm într-o perioadă în care întregul sistem global, întreaga 

umanitate manifestă această nevoie de integrare, fiind un concept 
reprezentativ pentru secolul al XXI-lea, context în care se poate vorbi 
despre integrare la nivel microsocial şi macrosocial. Exemplificăm aici 
pentru integrarea la nivel microsocial: integrarea socială şi profesională a 
fiecarei persoane. 

 
La nivel macrosocial observăm integrarea statelor în uniuni socio-

politico-economice care acced la noi organizări sociale adaptate la evoluţia 
omenirii de astăzi, evoluţie deopotrivă tehnologică şi umană – la nivel 
tehnologic s-au înregistrat realizări de excepţie, iar la nivel uman ne putem 
referi la o evoluţie în plan calitativ a aspiraţiilor, obiectivelor, dezvoltării 
intelectuale şi spirituale. 

 
Important de menţionat aici este şi integrarea raportărilor la 

divinitate aparţinând diferitelor societăţi care tind spre “unirea religiilor” 
identificând ca obiectiv comun promovarea BINELUI şi a unui stil de 
viaţă spiritual, înţelept, curat în care primează acţiunea fiecăruia pentru 
binele individual şi al celorlaţi.  

 
Interdisciplinaritatea, ca şi fenomen de întrepătrundere a domeniilor 

ştiinţelor, aparent distincte, dar care în profunzime fac parte din aceeaşi 
lume, din acelasi întreg care funcţionează interdependent. În prezent 
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vorbim despre o maturitate a ştiinţei în care echipele de cercetători sunt 
interdisciplinare. 

 
După lungi căutări şi după fragmentarea în dimensiuni a fiinţei 

umane, prin titulaturile unor domenii care abordează specializat şi separat 
diverse aspecte ale acesteia, a aparut tendinţa naturală de a integra aceste 
dimensiuni, aspecte, laturi. Mult timp entităţile  internaţionale ştiinţifice 
clasificau abordările psihoterapeutice în patru categorii de bază: 
Psihanaliza şi terapiile psihodinamice; Terapiile 
comportamentale/behavioriste; Terapia Cognitivă; Terapiile Umaniste. 
Astăzi tendinţa  acestor entităţi, precum American Psychological 
Association (www.apa.org),  completează clasificarea abordărilor cu 
psihoterapia integrativă.  

 
Definim conceptul integrare pornind de la cuvântul latin "integer",  a 

întregi şi integrare, a face pe deplin, complet şi se referă la o parte care 
intră într-un ansamblu. În filosofie, ea reprezintă stabilirea unei strânse 
interdependenţe între diferitele părţi ale unui organism viu, al unei 
societăţi. În psihologie, acest termen se referă la includerea de noi 
elemente într-un sistem. Sinonime ale acestui termen sunt: asimilare, 
amalgamare, încorporare, unire. 

 
Psihoterapia integrativă aduce abordarea întregului într-o formă 

coerentă, un model nou,  apelând la teoriile care vizează laturiile umane 
(cognitiv, emoţional, comportamental, corporal, spiritual, relaţional şi 
contextual). 

 
Ne propunem ca Jurnalul Roman de Psihoterapie Integrativă să 

aducă informaţii, metode, strategii, studii, cercetări, teorii validate ştiinţific 
care să vină în sprijinul eficienţei acestei psihoterapii ambiţioase care îşi 
propune abordarea întregului complex şi complet aducând  schimbarea în 
sensul  atingerii stării de bine a clientului. De asemenea, face parte din 
strategia Institutului Român de Psihoterapie Intergrativă de dezvoltare a 
abordării integrative în România. 
 

Lectură placută, 
 

Mara Priceputu, 
Preşedinte IRPI 
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Eficienţa psihoterapiei integrative de grup în optimizarea 
relaţiilor interpersonale 
psihoterapeut Mara Priceputu 

Institutul Român de Psihoterapie Integrativă 
 

 
ABSTRACT 
 

Prezenta lucrare aduce în discuţie faptul că metodele, tehnicile sau 
sistemele terapeutice, indiferent de apartenenţa la o şcoală de psihoterapie, au 
ridicat şi ridică actualmente problema evaluării rezultatelor şi efectelor ce 
decurg din actul psihoterapeutic întreprins. S-a evaluat eficienţa psihoterapiei 
integrative de grup in optimizarea relaţiilor interpersonale, în cadrul unui 
experiment cu masurători repetate. În acest scop s-a utilizat Inventarul de 
Probleme Interpersonale  (Inventory of Interpersonal Problems, Horowitz, Alden, 
Wiggins,  Pincus 2000), aplicat la inceputul si la sfârşitul demersului terapeutic. 
Rezultatele arată diferenţe semnificative din punct de vedere statistic, intre cele 
două momente ale cercetării, pentru şase  din cele opt scale ale instrumentului 
utilizat.  
 
Cuvinte cheie: psihoterapie, integrativ, relaţii interpersonale, facilitare, 
schimbare. 
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INTRODUCERE 
 

Abordarea integrativă oferă o viziune nouă, amplă despre 
tratamentul psihoterapeutic. Plecând de la conceptualizarea sistemică a 
fiinţei umane, de la conceptul corp-minte-spirit, prin abordarea integrativă 
se obţine o înţelegere unitară a complexităţii fiinţei umane, în ansamblul 
funcţionalitaţii manifestărilor sale. 

 
Astăzi ştim că mintea, emoţiile, corpul şi spiritul sunt inseparabile şi 

că, împreună, joacă roluri esenţiale, interconectate în păstrarea unei stări de 
sănătate bune. Prea multă suferinţă într-una sau alta dintre zone poate 
produce dezechilibru. Menţinerea echilibrului poate aduce armonie şi 
poate genera productivitate, conducând spre o stare de bine şi spre 
performanţă. Echilibrul este instalat atunci când un individ este în măsură 
să facă faţă eficient mediului.  

 
Un prim pas în favoarea schimbării şi introducerii spiritului 

integrativ, eclectic, putem spune că a fost identificarea problemei 
referitoare la credinţa în sistem; ceea ce diferenţiază gândirea centrată pe 
şcolile anterioare este faptul că există diferite moduri de a vedea lucrurile 
şi că şi aceste opinii au dreptul lor de a exista. 

 
O a doua atitudine privitoare la schimbare în acest domeniu îşi are 

rădăcinile mai ales în ipoteza echivalenţei efectelor terapeutice rezultând 
din cercetarea asupra evaluării şi din studiul factorilor terapeutici. Ipoteza 
de bază este aici cea a factorilor terapeutici nonspecifici, cea a factorilor 
comuni.  

 
Din această perspectivă, este vorba de a studia şi de a amplifica nu 

diferenţele dintre şcoli, ci mai degrabă punctele comune, pentru că factorii 
comuni sunt cei care produc efectul terapeutic. În vreme ce punctele de 
vedere schiţate mai sus porneau de la întrebarea: “Ce separă şcolile?” sau 
“Ce au ele în comun?”, punctul de plecare pentru o a treia perspectivă este 
întrebarea: “Ce măsuri luate, de care terapeut, sunt cele mai eficace, la care 
client, având ce problemă?”. Este maniera de a vedea lucrurile, pe care o 
putem califica drept “eclectism tehnic” şi care, dacă este urmată sistematic 
şi critic, se dovedeşte a fi cea mai interesantă atât pentru cercetare, cât şi 
pentru clinică (şi deci pentru client). Ea a influenţat nu numai cercetarea 
diagnostică (descrierea şi clasificarea problemelor şi a clienţilor) şi 
cercetarea asupra efectelor terapeutice (problemele spectrului efectelor), ci 
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şi cercetarea asupra proceselor (dezvoltarea manualelor de terapie şi 
microanaliza proceselor terapeutice) şi a revigorat cercetările asupra 
indicaţiei.  
 
 
1. Perspective în psihoterapia integrativă 
 

Tendinţa actuală în psihoterapie este una înspre integrare, apărând 
astfel lărgirea ariei de tehnici şi metode folosite, spre o complexitate 
teoretică şi practică. Abordarea include strategii clar definite de a permite 
clienţilor să îşi dezvolte noi modalităţi de organizare a evenimentelor şi a 
comportamentului. Pe baza analizei mai multor abordări teoretice legate de 
schimbare, Goldfield şi Padawer (1982) au subliniat anumite strategii 
clinice comune care se regăsesc în mai multe scoli de gândire, surprinzând 
astfel aspectul integrativ al tratamentului. Acesti factori comuni au fost 
identificati şi constau în facilitarea aliantei terapeutice, utilizarea 
încurajării şi a inducerii speranţei, întărirea conştientizării experienţelor 
semnificative. 

 
Utilizarea acestor factori comuni îl ghidează pe terapeutul integrativ 

către un nivel strategic, unde este capabil să intervină fără a fi limitat de 
curentele unei anumite şcoli de gândire, întrucât cerinţele particulare ale 
cazului tratat îl determină să utilizeze anumite metode. De exemplu, 
încurajarea clientului spre conştientizare poate include orientarea către 
gânduri, sentimente, dorinţe, acţiuni sau impactul asupra celorlalţi, sau alte 
metode teoretice asociate diverselor abordări terapeutice (psihodinamic, 
interventia interpersonală, proceduri comportamentale). Cadrele de 
referinţă teoretice ale reprezentanţilor acestor cercetări sunt de diverse 
tipuri (Lazarus, 1976; Garfield, 1980; Beutfer, 1983); ceea ce au totuşi în 
comun este faptul că alegerea şi combinarea metodelor de tratament sunt 
bazate pe cât posibil pe cercetarea empirică şi sunt fondate din punct de 
vedere raţional. Integrarea eficientă implică tehnici de prelevare din 
diverse abordări. Pentru a împrumuta selectiv este necesară, aşa cum 
aminteam în rândurile anterioare, o bază solidă într-o paradigmă.  

 
Eforturile integratoare sunt sisteme cuprinzătoare care includ o 

întreagă gamă de abordări sub o singură umbrelă şi promovează ca 
fundament de experienţă umană o gamă largă de aspecte în acest sens. 
Unul dintre dezavantejele acestor abordări cuprinzătoare este că acestea 
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cer mai mult de la terapeuţi, ei trebuind pe lângă munca depusă să 
gestioneze tendinţa de a renunţa prea repede şi de a apela la schimbarea 
strategiei. 

 
Exemplele concepute să optimizeze înţelegerea reprezintă modele 

terapeutice care aleg ideile cheie ce apar în diferitele şcoli de terapie şi 
care sunt conectate cu principii cuprinzătoare, acestea fiind denumite 
metacadre. În mod practic aplicarea metacadrelor spre exemplu în terapia 
de familie este concepută în termenii eliberării constrângerilor, la orice 
nivel, împiedicând familia de la rezolvarea problemelor acesteia. Un alt 
model este cel al terapiei integrative centrată pe problemă. Când 
metacadrele extrag elementele cheie din diferitele teorii într-o nouă 
sinteză, terapia integrativă centrată pe problemă încorporează o varietate 
de abordări fără să încerce să le combată. 

 
Terapeuţii susţin că pentru a “împrumuta selectiv” este necesară 

deţinerea unei baze solide într-o anumită paradigmă. În aceste sens, 
abordarea specializării trebuie să aibă importanţă pentru terapeut în sine, 
să fie validată pe parcursul dezvoltării personale a acestuia şi mai ales 
compatibilă cu viziunea celui implicat despre oameni şi felul în care 
interacţionează cu aceştia. Folosirea tehnicilor în mod amalgamat fără 
existenţa unui focus conceptual poate trimite la o formă de eclectism 
neavenită, fără rezultate mulţumitoare în diada client-terapeut. Tehnicile 
de împrumut din alte abordări sunt eficiente în măsura în care ele se 
potrivesc paradigmei de bază în care terapeutul operează. 

 
Psihoterapeutul de orientare integrativă foloseşte o serie de tehnici 

educaţionale care au scopul de a informa corect, concret, realist, la 
îndemăna clientului astfel încât să aibă cadrul propice formării şi 
dezvoltării unei viziuni despre sine şi viaţă constructivă. Lipsa de 
informaţie, informaţia incompletă sau informaţia denaturată participă la 
construirea unor "realităti deficitare".  Acest aspect educaţional ne aduce 
beneficiul prevenţiei  dacă este abordat la timp, astfel încât  să construim 
corect şi să evităm pe cât posibil etapa de tratament. 

Fie că este denumită eclectică la nivel teoretic, fie că este privită ca 
un “amestec de tehnici”, psihoterapia integrativă este cu siguranţă o 
metodă psihoterapeutică eficace în tratamentul oricărei problematici care 
ţine de sfera psihoterapiei. 
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Psihoterapia integrativă face apel la toate metodele psihoterapeutice 
înglobând psihoterapia clasică, psihoterapia sistemică, psihoterapia 
sistemică integrativă, psihoterapia cognitiv-comportamentală, 
hipnoterapia, psihoterapia de orientare analitică, tehnicile psihodramatice 
şi de terapie de grup etc. În plus, sunt aduse elemente noi, adaptate 
problematicii clientului.  

 
De fapt acesta este principalul atu al psihoterapiei integrative: 

adaptabilitatea la problematica clientului, fără constrângerea unui set 
relativ restrâns de “unelte terapeutice”. Accentul este pus pe strategia 
psihoterapeutică, înţelegerea problematicii, perspectiva psihodinamică şi 
cunoaşterea unor tehnici de intervenţie variate. Abordarea integratoare 
relevantă este concepută pe bazele terapiilor existente în felul în care 
acestea pot fi practicate coerent, într-un cadru teoretic consecvent. Efortul 
sintetizator este opera mai multor psihoterapeuţi şi cercetători care 
urmăresc perspectiva biopsiho-socială în care procesele biologice, 
psihologice, relaţionale, comunitare, societale sunt percepute ca relevante 
în a înţelege problematica umană. 
 
 
2. Relaţiile interpersonale 
 

În context larg, relaţiile interpersonale reprezintă raporturile care se 
stabilesc între persoanele care îşi dezvoltă modurile de relaţionare purtând 
amprenta culturii şi valorilor specifice societăţii din care fac parte. Astfel 
înregistrările discuţiilor interpersonale de zi cu zi au arătat că rutina 
acestora şi implicit a comportamentului individual “susţin sau diminuează 
interdependenţa coordonată care constituie relaţia” (Duck, 2000). Relaţiile 
interpersonale au un impact major asupra vieţii indivizilor. Acest fapt 
poate avea o natură pozitivă creionând integrarea socială şi suportul social, 
sau negativă, prin apariţia relaţiilor violente verbale şi/sau fizice între cei 
implicaţi.  

 
O bună parte din viaţa fiecărei persoane se derulează în cadrul unei 

anumite colectivităţi ca familia, şcoala, instituţia, unde acesta trăieşte şi 
desfăşoară o anumită activitate. În acest context persoana investeşte nu 
numai timpul, competenţele şi priceperile sale, dimensiunea sa culturală şi 
profesională, ci şi persoana sa privată, adică speranţele, atitudinile şi 
motivaţiile sale, temerile, angoasele şi anxietăţile ce îl însoţesc în derularea 
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relaţiilor interpersonale. Totodată, conflictele şi dorinţele conştiente şi 
inconştiente ale indivizilor sunt alimentate în mod permanent de 
colectivităţile familiale, educative, economice din care aceştia fac parte.  

 
Relaţiile interpersonale în care nu există o modificare importantă a 

caracteristicilor celor aflaţi în interacţiune sunt cooperarea, competiţia şi 
conflictul (Milcu, 2005). Între aceste forme de relaţii interpersonale există 
interacţiune care presupune, în anumite situaţii, etalarea unor 
comportamente identice - spre exemplu atracţia şi instituirea unor "soluţii" 
care să rezoneze cu interesele individului (cooperare, competiţie, conflict). 

 
Cu toate acestea s-a constatat faptul că aşteptările oamenilor sunt 

mult mai probabil să aibă un conţinut pozitiv (de susţinere şi acomodare) 
decât unul negativ (critic sau defensiv), iar reacţiile faţă de ceilalţi sunt 
mult mai probabil să fie pozitive (de ascultare şi de deschidere  decât 
negative (ceartă sau ignorare).  

 
Existenţa problemelor interpersonale apare cu pregnanţă când se 

pune problema interacţiunii cu partenerul şi a modificărilor 
caracteristicilor partenerilor, şi se pot contura ca fiind adaptare mutuală şi 
asimilare. Pe de altă parte există procesele opuse care sunt identificate ca 
fiind alinearea (relaţie cu nuanţe dizarmonice) şi stratificarea, ce face 
referire la dobândirea unor roluri şi statusuri ce lasă loc liber procedeului 
de ierarhizare pentru actorii din relaţie. 

 
Problemele interpersonale sunt probleme recurente cu privire la 

dificultăţile întâmpinate de indivizi în relaţia cu  altii, şi constituie de 
multe ori un motiv comun pentru care oamenii caută psihoterapie 
(Horowitz, Rosenberg & Bartholomew, 1993). 

 
Identitatea personală a unui individ este de natură psihosocială, iar 

nucleul central al personalităţii individuale constituie un fel de rezultantă a 
unui ansamblu dat de componente psihologice şi sociologice. Această 
identitate se construieşte în mod progresiv în cursul dezvoltării individului 
şi ea nu este, în realitate, niciodată fixată definitiv. Trăsăturile care sunt 
atribuite indivizilor se schimbă în funcţie de evenimente, de 
comportamentele adoptate, de relaţiile interpersonale sau de grupurile de 
apartenenţă.  
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Identitatea reprezintă o dimensiune centrală a concepţiei despre sine 
a individului, reprezentând poziţia sa generalizată în societate, derivând 
din apartenenţa la grupuri şi categorii sociale, din statutele şi rolurile sale, 
din amorsările sale sociale. Pe de altă parte identitatea rezultă din 
organizarea experienţei şi din reevaluarea şi asamblarea identificărilor din 
timpul copilăriei, şi este un nucleu valoric al eului, stabil, consistent şi 
oferind coerenţă între modul în care persoana se priveşte pe sine şi relaţiile 
sale cu lumea exterioară. 

 
Un concept foarte apropiat de cel de identitate este cel de imagine de 

sine, astfel Zlate1 (1998) considera imaginea de sine ca fiind totalitatea 
reprezentărilor, ideilor, credinţelor individului despre propria sa 
personalitate, cu alte cuvinte este vorba de modul în care se percepe 
individul, ce crede el despre sine, ce loc îşi atribuie în raport cu ceilalţi. 
Din punct de vedere cognitiv asumarea înţelegerii problemelor 
interpersonale presupune că oamenii care reacţionează diferit la situaţii 
sociale gândesc diferit despre acele situaţii. De o importanţă deosebită pot 
fi aşteptările interpersonale - aşteptări despre cum vor reacţiona ceilalţi la 
propriul self şi a modului în care self-ul va răspunde la aceste reacţii. 
Atunci când o persoană îşi imaginează reacţia altei persoane, reacţia 
imaginată este, probabil, o reflectare a aşteptărilor specifice, în special la 
situaţia dată precum şi mai multe script-uri generale interpersonale şi 
scheme folosite în procesul specific (Andersen & Chen, 2002; Baldwin, 
1992).  

 
În măsura în care se procedează la o schimbare (ce poate avea 

desigur nuanţe terapeutice) a aşteptărilor maladaptive interpersonale, 
acestea pot ajuta oamenii să îşi depăşească în mod benefic modelele 
construite sau mai bine spus, problemele maladaptive interpersonale. 
Atribuirea este căutarea de către individ a cauzelor unui eveniment, deci 
căutarea unei structuri permanente, dar nu direct observabile, care 
subîntinde efectele, manifestările direct perceptibile. Aceasta revine la a 
reface lanţul cauzal de la efecte la cauze; după schema gestaltistă susţinută 
de Heider, este vorba de căutarea “distalului” plecând de la “proximal”. De 
fapt, percepţiile şi acţiunile ne sunt dirijate către conţinuturi ale mediului 
distal şi încercăm să dăm un sens multitudinii de stimuli proximali 
ordonându-i în funcţie de invarianţii distali şi de proprietăţile lor.  
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Mai precis, atribuirea poate fi concepută ca un arc perceptiv între 

două puncte: obiectul (adică partea din mediu spre care este îndreptată 
percepţia) şi percepţia (adică obiectul aşa cum ne apare el). În mare parte, 
comportamentul uman este guvernat de relaţiile de cauzalitate stabilite 
între diversele elemente şi evenimente ale câmpului psihologic, în centrul 
căruia indivizii se găsesc în compania celorlalţi. Comportamentul 
indivizilor le oferă acestora o serie de date ale contextului în care 
acţionează, în comparaţie cu situaţiile acţionale ale celorlalte persoane. De 
aici, oarecum involuntar, în autoatribuiri prevalează o serie de factori 
situaţionali, pe când în cazul heteroatribuirilor indivizii se centrează pe 
ceea ce este mai facil deductibil, adică pe persoanele şi caracteristicile lor. 

 
Cercetările sugerează că motivaţia de tip autoatribuire în problemele 

interpersonale reglementează comportamente care sunt în mod explicit 
legate de aceste motive şi care sunt reglementate în mod conştient, în timp 
ce motivaţia implicită reglementează comportamente care nu sunt 
conştiente, astfel că motivul-comportament devine automat intrinsec 
(Bornstein, 1998; McClelland, Koestner, & Weinberger, 1989). 

 
 În mod similar, există dovezi că atitudinile explicite (evaluate prin 

scale auto-evaluatoare) presupun comportamente care reglementate în mod 
explicit şi sunt conectate de atitudinea respectivă fiind deci reglementate 
conştient, în timp ce atitudinile implicite (evaluate prin timpul de reacţie) 
pot defini comportamente care nu sunt reglementate conştient sau nu sunt 
legate în mod explicit de atitudine (Asendorpf, Banse, & Muecke, 2002; 
Dovidio, Kawakami, & Gaertner, 2002; vezi Wilson, Lindsey, & Schooler, 
2000). 

 
Folosind aceeaşi logică, explicitul audienţelor de public poate 

influenţa comportamente care sunt reglementate conştient şi faţă de care la 
un moment dat publicul ar putea reacţiona, în timp ce audienţele implicite 
(inconştient primează) de public (de exemplu Baldwin & Holmes, 1987; 
Fitzsimons & Bargh, 2003) pot influenţa comportamentele care nu sunt 
reglementate conştient şi pe care audienţa să nu-l mai observe. 

 
O importantă chestiune care se pune în cadrul cercetărilor asupra 

problemelor interpersonale este dacă acestea funcţionează în acelaşi tip de 
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relaţie cu aşteptările inconştientului aşa cum se petrece atunci când este 
vorba despre conştient. 
 
 
3. Specificul optimizării relaţiilor interpersonale în formarea de baza 
în psihoterapie integrativă. 
 

Specific activităţii de formare în psihoterapie integrativă are ca 
obiectiv dezvoltarea  competenţelor profesionale astfel încât să fie capabil 
să comunice empatic, să construiască o relaţie bazată pe respect reciproc, 
acceptare, atentie si să poată gestiona procesul terapeutic la care participă 
împreună cu clientul (Priceputu M., 2008). Pentru a dobândi aceste 
competenţe este necesar mai întâi parcurgerea propriului proces de analiză 
şi reconstrucţie a modului de funcţionare în relaţie şi a modelului relaţional 
existent. Reconstruirea noului model are în vedere compatibilitatea cu 
practica profesională în psihoterapie integrativă. În acest sens construim şi 
aplicăm strategia terapeutică pentru optimizarea relaţiilor interpersonale 
astfel încât participanţii la procesul de formare să dobândeasca 
competentele necesare. Prin monitorizări şi evaluări repetate am evidenţiat 
aspectele activităţii care au îndeplinit aşteptările şi de asemenea am 
identificat elementele ce nu au avut rezultate semnificative şi se cer a fi 
imbunătăţite. 

 
 
METODOLOGIA CERCETĂRII 
 
1. Obiectivul general: 

Studiul de faţă are ca obiectiv principal investigarea modificarii 
functionarii in relatiile interpersonale în urma participării subiecţilor la un 
program de dezvoltare personală desfăşurat sub auspiciile psihoterapiei 
integrative.  
 
 
 
2. Ipoteza de lucru: 

Participarea la programul de dezvoltare personala in cadrul 
psihoterapiei integrative de grup determină optimizarea relaţiilor 
interpersonale. 
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3. Subiecti (participanti): 
 

Cercetarea pilot a fost realizată pe un grup de psihologi şi medici 
(N=31) din cadrul  Institutului Român de Psihoterapie Integrativă, care se 
află în formare în psihoterapie integrativă şi s-a desfasurat  în perioada 
decembrie 2007 – ianuarie 2009. Caracteristicile macro-sociale ale 
grupului de subiecti sunt : 
 vârsta cuprinsă între 23 şi 38 de ani, cu o medie de 27,7 şi abatere 

standard (sd =7,21) ; 
 repartitia pe sexe : 5  persoane de sex masculin şi 26 persoane de 

sex feminin ; 
 26 licenţiaţi în Psihologie şi 5 licenţiaţi în Medicină. 

 
4. Metoda experimentului 
 

Instrumente : 
Inventarul de probleme interpersonale („Inventory of Interpersonal 

Problems”, Horowitz, Alden, Wiggins,  Pincus, 2000) este un chestionar 
de autoevaluare care cuprinde un număr de 64 itemi ce măsoară 
multitudinea problemelor interpersonale. Această versiune conţine un 
număr de 8 subscale care sunt corelate într-o modalitate circumplexă. 
Fiecare subscală cuprinde un număr de câte 8 itemi care sunt scoraţi cu 
ajutorul unei scale Likert în 5 trepte. Dacă se începe de la polul dominant 
al circumplexului şi se urmăreşte direcţia acelor de ceasornic, scalele 
evaluează următoarele tipuri de probleme:  
 comportament de hiper-control, hiper-asertivitate (Dominant; PA);  
 suspiciune şi furie (Razbunator; BC);  
 dificultate în a experimenta şi exprima afecţiunea faţă de alţii 

(Rece; DE);  
 anxietate socială şi retragere socială (Evitant Social; FG);  
 non-asertivitate (Non-Asertiv; HI);  
 dificultăţi în exprimarea furiei şi permiterea să se profite de sine 

(Exploatabil; JK);  
 a încerca prea mult să ajute şi să ofere suport celorlalţi, probabil 

plătind propriul preţ (Hiper-Daruitor/Hranitor; LM);  
 dificultăţi asociate cu a fi prea intruziv şi în căutare de atenţie 

(Intruziv; NO). 
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Datele au indicat că scalele circumplexe IIP prezintă consistenţă 
internă adecvată şi sunt stabile în conţinut şi structură. Convergenţa 
structurală puternică din cadrul spaţiului factorial comun în cazul acestei 
probe indică faptul că problemele interpersonale pot fi interpretate în 
acelaşi cadru conceptual ce a ghidat şi evaluarea dispoziţiilor 
interpersonale. Scalele circumplexe ale Inventarului de Probleme 
Interpresonale pot fi instrumente folositoare din punct de vedere diagnostic 
şi în cercetare, pentru înţelegerea comportamentului interpersonal. 

 
Măsuratorile existente ale comportamentului disfuncţional tind să se 

centreze în principal pe una sau două categorii de probleme: 
comportamentul evitant anxios (spre exemplu timiditatea, singuratatea şi 
lipsa asertivităţii) şi agresivitatea interpersonală, probabil deoarece acestea 
sunt cele mai întâlnite probleme în contextul clinic (Horowitz, 1979; 
Horowitz et al., 1988).  Alte tipuri de probleme interpersonale, cum ar fi 
dependenţa excesivă, implicarea excesivă sau comportamentul intruziv, au 
primit mai puţina atenţie în ceea ce priveşte cercetarea, dar reprezintă 
preocupări pentru psihoterapie şi studiul personalităţii şi psihopatologiei.   

 
Scalele circumplexe ale Inventarului de Probleme Interpersonale 

(IIP) permit ca aceste probleme interpersonale să fie evaluate, precum şi 
cele neglijate anterior. În ultimul rând, scalele circumplexe IIP pot furniza 
un cadru structural folositor în care semnificaţia măsurarii unei probleme 
existente şi relaţiile dintre aceste măsuratori pot fi clarificate. Măsurătorile 
singulare pot fi proiectate asupra circumplexului de probleme 
interpersonale şi comparate în termenii localizărilor unghiulare, o 
procedură ce poate clarifica conotaţiile interpersonale relative ale 
variatelor măsurători. 

 
O caracteristică deosebit de utilă a conceptualizarilor circumplexe 

este aceea că profilul scalelor problemelor interpersonale, cu opt optimi, al 
individului, poate, prin proceduri geometrice, să fie redus la un singur 
punct într-un spatiu circumplex bidimensional (Wiggins et al., 1989). 
Acest fapt oferă un sumar al comportamentului interpersonal problematic 
al unui individ.  

Prin a determina unde se situează o persoană în cadrul 
circumplexului interpersonal se pot obţine informaţii despre tipurile 
primare de conflicte interpersonale experimentate de acesta şi se poate 
porni astfel cu o serie de cunoştinţe relevante în întreprinderea terapeutică. 
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Mentionam ca instrumentul de evaluare nu este validat si etalonat pe 

populatie romaneasca, prezenta cercetare este inceputul unui demers in 
acest sens. 

 
5. Design experimental 

Experimentul are la bază un design intra-subiect (within-subject‟s 
design), cu măsurători repetate, care asigură o putere mare a modelului de 
cercetare. 
Schema design-ului este următoarea: 
 
     
 
 
 X= intervenţie terapeutica; O1 şi O2= măsurători pre şi post-test 
 

Variabila independentă este reprezentată de intervenţia terapeutică 
integrativă de grup, este nominală, dihotomică (înainte şi după interventia 
terapeutică), în timp ce variabila dependentă este autoperceptia relaţiilor 
interpersonale ale subiecţilor măsurată/evaluată prin scorurile obţinute la  
Inventarul de Probleme Interpresonale. 

 
6. Procedura de lucru 
 

Fazele experimentului au fost derulate după cum urmează: 
 

I. Evaluarea iniţială 
A fost efectuată la începutul dezvoltării personale.  

În acest fel, datele obţinute şi prelucrate statistic pot releva apariţia unor 
modificări/imbunătăţiri la nivelul relaţiilor interpersonale. Aplicarea 
inventarului a fost efectuată în varianta creion – hârtie. 
 
II. Intervenţia terapeutică 

Intervenţia terapeutică a avut ca principal obiectiv îmbunătăţirea 
relaţiilor interpersonale la subiecţii chestionaţi. Se înţelege prin 
optimizarea/îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale dezvoltarea 
competenţelor sociale astfel încât modalitatea unei persoane de a iniţia, 
construi şi funcţiona în relaţiile cu alte persoane să conducă la experienţe 
şi rezultate pozitive în mod constant. Motivaţia acordării importanţei 

O1   X1    O2
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optimizării relaţiilor interpersonale în dezvoltarea personală a viitorilor 
psihoterapeuţi este necesitatea dobândirii abilităţilor de a construi relaţii 
funcţionale, astfel incât să se creeze premisele eficienţei terapeutice 
datorate alianţei terapeutice. Au fost parcurse 80 ore de dezvoltare 
personală.  

 
Comportament de hiper-control; hiper-asertivitate / non-asertivitate: 
 
Psihoterapie integrativă pentru dezvoltarea asertivităţii la subiecţi 

astfel încât aceştia: 
 Să fie capabili să-şi exprime iritarea sau mânia fără să-i agreseze pe 

ceilalţi. 
 Să utilizeze în mod firesc expresiile “nu” şi „da” atunci când este 

cazul fără să ezite şi/sau fără să fie dominatori. 
 Să se manifeste politicos fără a permite ca ceilalţi să profite de 

bunăvoinţa lor şi/sau fără să abuzeze de bunăvoinţa celorlalţi. 
 Să-şi cunoască drepturile şi să aibă abilitatea de a-şi exprima 

gândurile, convingerile sau sentimentele, dar fără ca acest lucru să 
fie impus celorlalţi. 

 
Suspiciune şi furie/dificultăţi în exprimarea furiei şi a lasa să se 

profite de sine:  
 

 Identificarea schemelor cognitive şi restructurarea cognitivă în 
sfera suspiciozităţii şi a neîncrederii în ceilalţi. 

 Identificarea schemelor cognitive inhibitoare care duc individul la 
imposibilitatea de a-şi exprima furia. 

 Dezvoltarea competenţelor sociale prin exprimarea sentimentelor 
pozitive şi negative. 

 Comportament non-verbal în situaţii sociale. 
 Percepţie bună socială. 
 Managementul/confruntarea cu situaţiile generatoare de stres. 

 
Dificultate în a experimenta şi exprima afecţiunea faţă de alţii/a 

încerca prea mult să ajute şi să ofere suport celorlalti, probabil plătind 
propriul preţ: 

 
 Dezvoltarea capacităţii de a exprima trăirile emoţionale prin 

verbalizare, gesturi, comportamente, atitudini de a comunica 
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celorlalţi nevoile, dorinţele, aşteptările, problemele într-un mod 
constructiv, echilibrat şi cooperant fără a deveni deranjant şi 
sufocant.  

 Abilitatea de a recunoaşte şi realiza propriile pretenţii şi dorinţe dar 
şi pe cele ale celorlalţi. 

 
Problemele de anxietate socială şi retragere socială/dificultăţi 

asociate cu a fi prea intruziv şi în căutare de atenţie: 
 

 Cunoaşterea activităţilor şi interacţiunilor care să-i ofere plăcere. 
 Construirea de contacte sociale şi menţinerea lor prin participare si 

implicare respectând spaţiul intim al celuilalt; dezvoltarea 
modalitaţilor de contact vizual si fizic adaptate la tipurile de situatii 
si relaţii.  

 Interacţiunea cu parteneri sociali importanţi. 
 
III. Evaluare finală ce a constat în reaplicarea Inventarului de Probleme 
Interpersonale după parcurgerea dezvoltarii personale. 
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7. Rezultate şi discuţii 
 

Prezentarea colecţiei de date, sub formă condensată, este făcută în 
tabelul următor:  
 
Tabel 1 - Datele statistice descriptive pentru fiecare scală, înainte şi după 

desfăşurarea etapei de dezvoltare personală 
 

  
Nr.subiecţi 
(N) 

Media 
(m) 

Abaterea 
standard 
(s) 

Amplitudi- 
nea 
absolută 
 (R) 

Indicele 
de 
simetrie 

Indicele  
de 
aplatizare 

PA1 31 7,50 3,85 17 0,65 0,93 
  
PA2 31 6,43 4,18 17 1,18 0,80 

NO1 31 9,50 7,14 28 1,24 0,77 
NO2 31 7.23 6,58 23 1,08 0,12 
LM1 31 11,93 5,34 19 0,04 -0,91 
LM2 31 8,47 5,53 22 0,51 -0,13 
JK1 31 10,97 5,47 21 0,54 -0,04 
JK2 31 8,13 5,38 19 0,42 -0,89 
HI1 31 8,90 5,18 16 0,36 -1,38 
HI2 31 5,60 4,39 17 0,89 0,29 
FG1 31 5,90 4,60 19 0,98 0,74 
FG2 31 4,63 4,02 16 1,14 1,33 
DE1 31 4,53 4,06 20 2,10 6,38 
DE2 31 3,60 3,58 16 1,62 3,67 
BC1 31 4,90 5,57 30 3,32 14,35 
BC2 31 3,80 4,08 20 2,3 7,6 
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Analiza exploratorie a datelor: 
Analiza exploratorie a datelor a arătat unele abateri de la normalitate 

a distribuţiilor, datorate în principal prezenţei unor valori excesive. În 
privinţa valorilor excesive s-a decis menţinerea lor în colecţia de date fără 
nici un procedeu de tratare, deoarece nu ating valorile extreme ale scalelor 
şi reflectă situaţii particulare ale unor subiecţi.  
Reprezentările grafice ale distribuţiei valorilor scalelor interpersonale, 
înainte şi după terapie sunt prezentate in Anexa 1. 
  
Testarea ipotezei de cercetare s-a efectuat prin  calcularea testului t-
student: 

Datorită volumului eşantionului (N=31) şi a robusteţei pe care o 
prezintă testul t-student la unele situaţii de abatere de la caracteristicile de 
normalitate a distribuţiilor, s-a trecut la efectuarea comparaţiei dintre 
mediile celor opt scale ale chestionarului, înainte şi după procesul 
psihoterapeutic integrativ de dezvoltare personală.  
 

Tabel 2 - Valorile testului t(Student) privind diferenţa dintre medii, 
pentru scalele de relaţii interpersonale ale inventarului 

 

  

Media 
diferenţei 
(m) 

Abaterea 
standard 
(s) 

Limitele intervalului de 
încredere pentru media 
diferenţei (C.I.95%)  t  

Grade de 
libertate 
(df) 

P 
(bilateral)  

PA1-PA2 1.067 3.393 -.200 2.334 1.722 30 .096 
NO1 – NO2 2.267 3.787 .853 3.681 3.278 30 .003 
LM1 – LM2 3.467 5.050 1.581 5.352 3.760 30 .001 
JK1 – JK2 2.833 5.299 .855 4.812 2.929 30 .007 
HI1 – HI2 3.300 3.456 2.010 4.590 5.231 30 .001 
FG1 – FG2 1.267 3.591 -.074 2.607 1.932 30 .063 
DE1 – DE2 .933 1.818 .254 1.612 2.812 30 .009 
BC1 – BC2 1.100 2.657 .108 2.092 2.268 30 .031 
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Analiza indicelui Cohen (d): 
De asemenea s-a efectuat analiza indicelui Cohen (d), de mărime a 

efectului, calculat cu formula d=m2-m1/sd, astfel că valorile înregistrate 
au fost următoarele: PA indice 0,31, semnificaţie mic; NO indice 0,60 
semnificaţie mare; LM, indice 0,68 semnificaţie mare; JK, indice 0,53 
semnificaţie medie; HI, indice 0,95 semnificaţie foarte mare; FG, indice 
0,35 semnificaţie mic; DE, indice 0,51semnificaţie mediu; BC, indice 0,41 
semnificaţie mic. 

 
Pentru analiza comparativă, datele permit următorele constatări: s-au 

obţinut diferenţe semnificative statistic pentru scalele: Intruzivitate NO (t= 
3,27; DF=30; p=0,003), Hiper-Dăruitor/Hrănitor LM (t=3,76; DF=30, 
p=0,001), Exploatabilitate JK (t=2,92; DF=30, p=0,007), Non-asertivitate 
HI (t=5,23; DF=30, p<0,001), Dificultate în exprimarea afecţiunii DE 
(t=2,81; DF=30, p=0,009) şi Susupiciune -Furie BC (t=2,26; DF=30; 
p=0,031). 

Aceste rezultate permit confirmarea ipotezei de lucru. În primul rând 
s-a identificat faptul că participarea studenţilor la demersul terapeutic 
integrativ de grup a condus la optimizarea/ îmbunătăţirea relaţiilor 
interpersonale. 
 

Acest fapt este reflectat din punct de vedere statistic prin scorurile cu 
valori mult mai mici înregistrate de subiecţii chestionaţi ce arată într-o 
interpretare psihologică o îmbunătăţire a spectrului de relaţionare 
interpersonală, la şase dintre cele opt scale evaluate de inventarul utilizat. 
 

Tabel 3 - Valorile indicelui de mărimea efectului(d), pentru scalele de 
relaţii interpersonale ale inventarului 

Nr. 
Crt. 

Scale de relaţii interpersonale Indicele d 
(Cohen) 
 

Nivel de 
semnificaţie 

1 PA  - dominant 0,31 Mic 
2 NO – intruziv 0,60 Mare 
3 LM - hiper-daruitot 0,68 Mare 
4 JK – exploatabil 0,53 Mediu 
5 HI – non-asertiv 0,95 foarte mare 
6 FG – evitant social 0,35 Mic 
7 DE – rece 0,51 Mediu 
8 BC – razbunator 0,41 Mic 
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Diferenţele dintre mediile scalelor înainte şi după efectuarea 

demersului de formare terapeutică integrativă sunt susţinute şi de indicele 
de mărime a efectului, care arată o intensitate mare a relaţiei dintre 
variabila independentă (procesul de formare terapeutică) şi variabila 
dependentă (calitatea relaţiilor interpersonale), pentru Intruzivitate NO, 
Hiper-Dăruitor-hrănitor LM şi Non-asertivitate HI şi medie-mică pentru 
scalele Exploatabil JK, Dificultate în exprimarea afecţiunii DE şi 
Suspiciune -furie BC.  

 
În conformitate cu datele obţinute, cea mai permeabilă scală la 

influenţa procesului de dezvoltare personală este cea de non-asertivitate 
HI, la care diferenţele dintre media scorurilor arată o evoluţie 
semnificativă.  

 
Tratată ca şi abilitate introiectată sau mai bine spus competenţă, dacă 

ne este permisă extrapolarea, asertivitatea reprezintă un câştig destul de 
dificil de asimilat. Cunoaşterea ei depinde de o serie de circumstanţe în 
care iarăşi atribuirea joacă un rol extrem de important. Comportamentul 
asertiv reprezintă calea de mijloc între două extreme: agresivitate şi 
supunere. Cei care susţin asertivitatea consideră că acest tip de 
comportament este mult mai adaptiv faţă de cel submisiv, în cazul 
relaţiilor interpersonale încordate, în timp ce comportamentul agresiv tinde 
să promoveze vina, dizarmonia şi indiferenţa. Spre deosebire de acestea, 
comportamentul asertiv presupune existenţa unei stime de sine ridicată şi 
relaţii interpersonale mai satisfăcătoare.  

Comportamentul asertiv implică solicitarea propriilor drepturi sau 
refuzul unor sarcini într-o manieră simplă, directă, deschisă, care nu 
urmăreşte să nege, să atace sau să-i manipuleze pe ceilalţi, această 
atitudine presupunând respect şi consideraţie faţă de propria persoană şi 
faţă de cei din jur. 

 
Conduita non-asertivă sau submisă presupune desconsiderarea 

propriilor drepturi şi supunerea exagerată faţă de dorinţele şi nevoile 
celorlalţi. În mod tipic, cea mai mare problemă a lor este că nu pot refuza 
cererile iraţionale. Aceste persoane au dificultăţi în a-şi exprima 
dezacordul faţă de ceilalţi şi să ceară lucruri pentru ei. Conform 
terminologiei caracteriale pot fi caracterizate ca timide, ruşinoase, retrase, 
defensive.  
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Persoanele asertive iau în considerare atât drepturile proprii cât şi ale 

celorlalţi. Al doilea pas constă în monitorizarea propriului comportament 
asertiv. Pentru majoritatea oamenilor, asertivitatea variază de la o situaţie 
la alta. Cu alte cuvinte, ei pot fi foarte asertivi în anumite situaţii şi timizi 
în altele. De aceea, după înţelegerea naturii asertivităţii, se impune 
monitorizarea comportamentului şi identificarea acelor situaţii 
caracterizate de nonasertivitate. 

 
În cadrul dezvoltării personale desfăşurate în cadrul strategiilor cu 

specific integrativ, asertivitatea este considerată ca şi item de bază în 
crearea unei creşteri evolutive individuale. Într-o relaţie interpersonală 
asertivitatea poate determina câştigarea încrederii personale, cât şi 
statuarea unor legături cu nuanţe de interdependenţă satisfăcătoare pentru 
parteneri.  

 
În mediul securizant reprezentat de cadrul terapeutic si de grupul de 

dezvoltare personală în interiorul căruia persoana şi-a  dezvoltat abilităţile, 
exersarea asertivităţii apare ca benefică, fapt care s-a tradus în mod 
aplicativ prin înregistrarea scorurilor sensibil îmbunătăţite obţinute de 
participanţii din demersul de cercetare.  

 
La scalele PA (comportament de hiper-control) şi FG (anxietate şi 

retragere socială) s-au îmbunătăţit scorurile la unii subiecţi, fără să se 
obţină, per-ansamblu, diferenţe semnificative statistic. Indicele de mărime 
a efectului indică şi aici prezenţa unei relaţii între variabilele studiate, chiar 
dacă, de dimensiune mai mică. Din punct de vedere psihologic aceste 
scoruri care au cunoscut un trend mai puţin ascendent decât celelalte 
reflectă interacţiunea dintre manifestările de tip non-asertiv înregistrate la 
începutul aplicării la subiecţii care au alcătuit grupul.  

 
Considerăm că nivelul mai scăzut este unul obiectiv care ne îndrumă 

înspre stabilirea unor noi direcţii pe care să meargă procesul de dezvoltare. 
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8.  Rezultate şi discuţii 
 

Ipotezele cercetarii s-au confirmat rezultatele statistice fiind 
semnificative si relevând îmbunătăţirea funcţionalitătii în relaţiile 
interpersonale la subiecţii participanţi.  

  
Varianta “Inventarului de Probleme Interpersonale”  tradusă si 

adaptată, s-a dovedit a fi adecvată şi utilă în măsurarea rezultatelor  prin 
cele două evaluări psihologice înainte şi după intervenţia terapeutică. 

Aplicarea strategiei terapeutice aduce îmbunatăţiri în modul de 
funcţionare în relaţiile interpersonale ale subiectilor.  

  
Rezultatele studiului nostru aduc aspecte noi ale dezvoltării strategiei 

terapeutice de grup pe problematica relatiilor interpersonale . 
 
Obiectivul principal al strategiei psihoterapeutice  a fost dezvoltarea 

abilităţilor în construirea şi participarea la relaţii interpersonale astfel încât 
acestea să devină funcţionale. O altă inserţie extrem de importantă în 
consolidarea acestei strategii terapeutice de dezvoltare o reprezintă 
dezvoltarea abilităţilor de a percepe şi identifica atât realitatea clientului 
cât şi realitatea obiectivă. 

 
Rezultatele studiului au confirmat opinia cvasi-generală a 

cercetătorilor că demersul de formare în terapie şi dezvoltarea personală, 
indiferent de forma de psihoterapie, contribuie la ameliorarea şi 
perfecţionarea calităţii relaţiilor interpersonale. 

 
În mod particular, impactul psihoterapiei integrative asupra 

întregului spectru calitativ al relaţiilor interpersonale este decisiv, 
realizând ample mutaţii în anatomia relaţiilor inter-umane.  

Aceste schimbări sunt congruente cu obiectivele promovate de 
psihoterapia integrativă, acelea de schimbare a unor atitudini existenţiale, 
de înţelegerea dinamicii unor nevoi individuale şi dezvoltarea gradului de 
empatie. 

 
Studiul relevă că organizarea şi constituirea grupului este un factor 

de care depinde succesul lucrului în grup. Am acordat importanţa acestor 
aspecte luând în considerare nu numai cadrul şi scopul dezvoltării 
personale, ci şi categoriile de subiecţi ce au fost incluşi în grup, cu 
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caracteristicile lor psihologice  şi mai ales scopul pentru care se instituie 
procesul în sine.  

 
În cazul nostru acest scop a fost unul de natură evaluativă prin care 

s-a putut constata eficienţa strategiei psihoterapeutice integrative utilizate 
în dezvoltarea personală. Experimentând trăiri afective, exprimându-şi 
opiniile, comparând situaţiile în cadrul grupului, subiecţii au învăţat să-şi 
adapteze atitudinile şi aşteptările în cadrul relaţiilor interpersonale. 
Conţinutul comunicării interpersonale este omniprezent şi vizează partea 
ideativă a intervenţiilor din grup, precum şi acţiunile şi interacţiunile 
grupului ce pot fi studiate de grup prin analiză şi interpretare. 

 
O altă concluzie care se desprinde în urma demersului nostru este 

aceea că, în funcţie de anumite caracteristici ale subiecţilor, fiecare grup îşi 
dezvoltă o configuraţie proprie şi un anumit model al relaţiilor 
interpersonale. Pe de altă parte, în fiecare grup se dezvoltă o ambianţă 
unică, o atmosferă de grup specifică. Sinteza acestor elemente conferă 
specificitate grupului care, într-un anumit sens, evocă unicitatea 
individului cât şi a relaţiilor sale interpersonale. Între membrii grupului, 
fiecare subiectul a luat  act de anumite idei care au fost asimilate, incluse 
în structura sa ideativă. În atmosfera securizantă a grupului,  subiectii si-au 
exprimat gândurile pe care le credeau inaccesibile comunicării, şi-au 
expuns punctele vulnerabile ale psihismului lor. 

 
Experienţa emoţională la care au participat subiecţii in activitatea de 

dezvoltare personală de grup a determinat o serie de schimbări în 
răspunsurile emoţionale şi sociale ale acestora, precum şi în relaţiile lor 
interpersonale.  

 
* Limite ale cercetării: 

Cercetarea relevă necesitatea unei evaluări psihologice consistente şi 
vom introduce si alte instrumente de evaluare. Pe de altă parte, ca limită a 
acestui studiu dorim să aducem în discuţie două aspecte: primul este cel 
legat de numărul mic de subiecţi ce au fost investigaţi, care s-a datorat însă 
condiţiei de cercetare, targetul fiind reprezentat de persoane care participă 
la acest tip de dezvoltare personală cu specific integrativ; al doilea este cel 
referitor la necesitatea ca pe viitor evaluarea subiecţilor să fie realizată 
folosindu-se şi un alt instrument de specialitate pentru obţinerea unui 
tablou statistico-psihologic mai larg. 
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Considerăm că studiul necesită o reluare ulterioară, mai aprofundată 

şi pe un eşantion de populaţie extins. Cercetarea de fata serveste drept 
punct de pornire si baza pentru cercetarea viitoare in care sa utilizam 
aspectele relevante. 
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Anexa 1 
 
Figura nr.1: Graficul box-plot pentru scala PA, înainte şi după psihoterapie 
(PA1 şi PA2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura nr.2: Graficul box-plot pentru scala NO, înainte şi după 
psihoterapie (NO1 şi NO2) 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr.3: Graficul box-plot pentru scala LM, înainte şi după 
psihoterapie (LM1 şi LM2) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Jurnalul Român de Psihoterapie Integrativă 
Nr. 1 

Iulie 
2010 

 

  34 www.irpi.ro                                            www.jurnal-integrativa.ro 

 

JK1

25

20

15

10

5

0

HI1

20

15

10

5

0

FG1

20

15

10

5

0

JK2

20

15

10

5

0

HI2

20

15

10

5

0

FG2

20

15

10

5

0

11

Figura nr.4: Graficul box-plot pentru scala JK, înainte şi după psihoterapie 
(JK1 şi JK2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr.5: Graficul box-plot pentru scala HI, înainte şi după psihoterapie 
(HI1 şi HI2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr.6: Graficul box-plot pentru scala FG, înainte şi după psihoterapie 
(FG1 şi FG2) 
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Figura nr.7: Graficul box-plot pentru scala DE, înainte şi după psihoterapie 
(DE1 şi DE2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr.8: Graficul box-plot pentru scala BC, înainte şi după psihoterapie 
(BC1 şi BC2) 
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Trandafirul Japonez şi psihoterapia integrativă 
Psihoterapie integrativă de cuplu. Studiu de caz. 

psihoterapeut Győrgy Gáspár 
  
 
„ Pe parcusul terapiei am simţit că fie divorţăm, fie rămânem împreună 
întreaga viaţă... am ajuns la terapie în momentul în care viaţa noastră de 
cuplu era precum un trandafir japonez fără frunze, care trebuia ascuns... 
acum simt că suntem ca un trandafir japonez care a făcut prima floare”.    

Ilinca S (clientă) 
 
 
STRUCTURA STUDIULUI DE CAZ 
 

I. Despre clienţi 
II. Diagnostic şi evaluare clinică 

a) Descrierea problemei; 
b) Elemente utilizate de terapeut în aceasta etapă; 
c) Relaţia terapeutică; 
d) Obiective terapeutice; 
e) Cadrul terapeutic. 

III. Intervenţia psihoterapeutică 
1) Conceptualizarea mecanismului de funcţionare al cuplului; 
2) Dezvoltare personală/autocunoastere; 
3) Revenirea la familia de origine; 
4) Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă; 
5) Managementul problemelor; 
6) Dimensiunea sexualităţii  
7) Terapie individuală. 
8) Evaluarea finală. 

IV. Rezultatele psihoterapiei 
V. Dificultăţi/obstacole apărute pe parcursul psihoterapiei 
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INTRODUCERE 
 

Doi oameni se îndrăgostesc, fac un angajament pe viaţă şi încep să-şi 
construiască o viaţă împreună. Urmează o perioadă în care emoţiile pozitive 
învăluie relaţia de cuplu, fiecare partener se aşteaptă la o viaţă plină de plăcere şi 
implicare nelimitată în funcţionarea zilnică a alesei sau alesului. Studiile de 
specialitate arată că aproximativ 50% din cuplurile americane divorţează după 
primii 2-3 ani de mariaj (Epstein, Baucon, 2003). Probabil că şi la nivel european 
procentajele sunt asemănătoare, excepţia fiind dată de un număr mai mare de 
relaţii de uniune consensuală (relaţii neoficializate).   

 
În astfel de situaţii este justificat interesul psihoterapeuţilor şi al 

psihologilor (clinicieni sau practicieni) pentru a dezvolta abordări structurate de 
evaluare şi intervenţie a mecanismelor care influenţează viaţa de cuplu.  

 
Psihoterapia de cuplu implică un proces de lucru care poate fi extrem de 

complex, solicitant dar implicit şi plin de satisfacţii atât pentru cuplu cât şi pentru 
psihoterapeut. Cercetările cu privire la eficienţa psihoterapiei de cuplu au arătat 
că majoritatea cuplurilor solicită intervenţia de specialitate a psihoterapeutului în 
situaţii de distres maxim şi la finalul intervenţiei aproximativ 50% din clienţi sunt 
într-o etapă de management eficient al stresului dând dovadă de un nivel optim de 
funcţionalitate (Baucom, Shoham, Mueser, Daiuto, & Stickle, 1998). 

 
Redobândirea satisfacţiei în viaţa de cuplu reprezintă, pentru majoritatea 

oamenilor, unul dintre  factorii decisivi ai stării de bine şi implicit ai calităţii 
vieţii. Pornind de la această asumpţie vă invit să parcurgeţi alături de mine istoria 
terapeutică a unui cuplu care a ales să facă faţă provocărilor vieţii şi să dezvolte 
noi modalităţi de relaţionare.  
 
 

I. Despre clienţi: tipologia terapiei de cuplu  
 

Intervenţia a fost solicitată de Ciprian S. (CS) sotul d-nei Ilinca S. (IS), cu 
dorinţa de a participa la o terapie de cuplu, cu scopul de a  îmbunătăţi  
comunicarea dintre cei doi parteneri (el şi soţia sa). În urma programării 
telefonice, la prima şedinţă au participat ambii parteneri ai cuplului. 
 
     

II. Diagnostic şi evaluare clinică 
 

Interviul începe cu o discuţie/etapă de socializare despre lucruri care 
conferă clienţilor o poziţie confortabilă, de încredere şi siguranţă. Aceasta 
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favorizează o stare confortabilă pentru cuplu şi apare posibilitatea de a intra în 
comunicare cu terapeutul. Prezentarea reciprocă (terapeut- cuplu) conferă cadrul 
necesar pentru a identifica datele personale ale clienţilor, istoricul de viaţă şi 
factorii care au determinat apariţia unei disfuncţionalităţi. 
 

Ciprian S.: sex masculin, 39 de ani, căsătorit (de opt ani), tată a trei copii 
(cu vârste cuprinse între 2-6 ani), absolvent de studii economice, lucrător pe cont  
propriu. Este cel mai mare fiu al unei familii cu doi copii, datorită situaţiei 
familiale indezirabile, în copilarie a fost nevoit să se descurce singur şi să asigure 
o educaţie corespunzătoare şi fratelui mai mic. Structura de personalitate 
sociabilă şi extrovertă, nu prezintă elemente de tulburare psihică sau de 
personalitate. 

 
Ilinca S.: sex feminin, 29 de ani, căsătorită  (de opt ani), mamă a trei copii, 

absolventă de studii liceale, angajată în afacerea de familie. Este al treilea copil 
într-o familie de agricultori, cu 3 fete şi un băiat.  Structura de personalitate 
introvertă şi evitantă pentru început, în comunicare, manifestă o atitudine pozitiva 
şi un aspect fizic îngrijit. Vorbeşte cu mare interes despre rolul de mamă şi evită 
discuţiile despre rolul de soţie. Sunt excluse elementele de diagnosticare clinică a 
unei tulburări psihice sau de personalitate.  

 
Membrii cuplului sunt căsătoriţi de opt ani. Locuiesc într-o casă, 

proprietate personală, într-un cartier nou cu standarde înalte care evidenţiază 
statutul social pe care îl au. Situaţia financiară bună le permite implicarea în 
multe activităţi care să confere un stil de viaţă sanogen, participând regulat şi la 
activităţi sportive. Niciunul din membrii cuplului nu prezintă probleme de 
sănătate, care ar putea să influenţeze demersul psihoterapeutic.    
 
a) Descriere problemei: 
 
 Ciprian S. : „ suntem un cuplu fericit, dar simt că adesea apar dificultăţi 
în comunicare, legate atât de profesie, cât şi de educaţia acordată copiilor, soţia 
mea este mult prea implicată în munca cu copii şi  nu mai pot face faţă singur 
deciziilor care trebuiesc luate. ” 
 Ilinca S.: „ îmi este greu să fac faţă atât acasă, cât şi la servciu, Ciprian 
se comportă ca un şef, este adesea nemulţumit de mine, mă critică şi mă supără şi 
nu mai vorbesc cu el... dar adevărata problemă este că nu am orgasm...şi soţul 
meu nu vrea  să înteleagă asta”. 
 
Etapa de problematizare include întrebări de genul: 

 În ce anume solicită sprijin? 
 În care stadiu de dezvoltare al vieţii de cuplu s-au blocat? 
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 Analiza funcţională a comportamentului problematic: cine, ce, când, 
cum, în ce context, cât de frecvent ?  

 
Interviul clinic este dublat de aplicarea unor instrumente de măsurare a 

diferitelor aspecte de funcţionalitate, respectiv de identificare a structurii şi a 
dinamicii individuale. Au fost aplicate, ambilor soţi, următoarele instrumente:  

 Inventarul pentru Probleme Interpersonale (Horovitz 2000);  
 Scala de evaluare a schemelor cognitive propusă de Young, prin care am 

evaluat schemele cognitive disfuncţionale: deprivare emoţională, 
abandon, neîncredere, izolare socială, ruşinare, dependenţă, 
vulnerabilitate la rău şi boală, perfecţionism, subjugare, autosacrificiu, 
inhibiţie emoţională, hipercriticism, grandomanie, autocontrol, căutarea 
aprobării, negativism, penalizare;  

 Chestionarul FFPI prin care s-a masurat nivelul de: extraversiune, 
amabilitate, conştiinciozitate, stabilitate emoţională şi autonomie; 

 
La sfârşitul diagnosticării şi evaluării clinice avem atât o categorie 

nosologică de diagnostic, cât şi particularizarea acesteia prin surprinderea 
dinamicii individuale a clienţilor.  În cursul acestor şedinţe s-a început deja 
construirea relaţiei terapeutice. 
Alte dimensiuni evaluate în etapa de diagnosticare: 

 motivaţia pentru schimbare a membrilor cuplului precum şi gradul de 
flexibilitate al  acestora; 

 tentativele anterioare de soluţionare a problemelor/dificultăţilor; 
 analiza subsistemelor, graniţelor, triadelor şi diadelor din familie (tehnica 

tabla familiei); 
 aşteptările fiecărui partener de la terapie; 
 care sunt schimbările care vor evidenţia îmbunătăţirea funcţionalităţii 

cuplului; 
 echilibrul patologic asigurat de simptomatologie. 

 
b) Elemente utilizate de terapeut în aceasta etapă: 
 

 alternanţa întrebărilor deschise (mai ales la început) cu întrebări ţintite 
(cu precădere după stabilirea unei comunicări deschise şi fluente/închise); 

 formularea unor întrebări circulare care să evidenţieze problema ca un 
deficit de relaţionare şi nu drept o disfuncţionalitate a unui partener; 

 comunicare nonverbală adecvată; 
 reflectări empatice frecvente; 
 atenţie la ce spune clientul, dar şi la cum spune. Modul în care spune un 

lucru arată perspectiva lui asupra lucrurilor. 
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c) Relaţia terapeutică: 
 

 este caracterizată ca o alianţă de lucru descrisă ca o atitudine caldă, 
colaborativă şi de încredere a clientilor faţă de terapeut, determinată de 
speranţa că simptomatologia va fi eliminată şi de acceptarea 
necondiţionată a clienţilor de către terapeut. Reduce anxietatea cuplului, 
ceea ce reduce la rândul său simptomatologia, furnizând partenerilor o 
nouă experienţă emoţională şi oportunitatea de a discrimina între trecut şi 
prezent; 

 relaţia terapeutică generează şi nevroza de transfer; aceasta este stimulată 
prin comportamentul terapeutului (într-o manieră terapeutică) şi este 
foarte importantă pentru următoarea etapă a tratamentului dinamic. Acest 
aspect s-a şi produs, pe durata intervenţiei terapeutice, Ciprian S. 
transferând asupra terapeutului trăirile şi patternurile de relaţionare avute 
cu tatăl său.  

 
d) Obiectivele terapeutice: 
 

Terapia de cuplu reprezintă un mijloc de rezolvare a problemelor şi a 
conflictelor, pe care membrii unui cuplu nu le pot soluţiona singuri. Terapia 
include munca celor doi parteneri aflaţi într-o relaţie terapeutică cu un specialist 
(psihoterapeut) abilitat în acest sens.  

 
Scopul terapiei este asigurarea unei integrării eficiente a fiecărui individ în 

viaţa de cuplu, pornind de la o mai bună înţelegere a propriei persoane 
(autocunoştere), până la a decide dacă este necesară o schimbare, precum şi 
implementarea unor noi patternuri de relaţionare.  

 
Obiectivul I: Dezvoltarea abilităţilor de comunicare implică o educaţie a 

cuplului sau o reactualizare a modalităţilor efeciente de exprimare a gândurilor 
şi emoţiilor, iar obiectivul principal este de a-l determina pe fiecare partener să-l 
înţeleagă pe celălalt şi de a se face înţeles într-o manieră plină de respect, chiar 
şi atunci când părerile lor sunt diferite. Însuşirea principiului „Eu-comunicare”. 

 
Obiectivul II: Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor include 

însuşirea de către parteneri a patru paşi importanţi: 1) descrierea specifică a 
problemei în termeni de manifestare comportamentală; 2) identificarea a cât mai 
multor soluţii posibile fără ca acestea să fie testate; 3) alegerea unei singure 
soluţii care să fie fezabilă şi unanim acceptată de parteneri; 4) stabilirea 
momentului pentru implementarea şi evaluarea efectelor soluţiei alese. 
Obiectivul specific şi în acest caz este sprijinirea cuplului pentru a dezvolta 
deprinderi care pot fi utilizate atunci când cuplul se confruntă cu o nouă 
problemă. Ne propunem creşterea încrederii în relaţia de cuplu şi dobândirea 
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sentimentului că fiecare partener este valoros şi egal,  prin unicitatea 
personalităţii sale. 
 

Obiectivul III: Identificarea diferenţelor de gender care determină trăirea 
unui act sexual complet, prin dezvoltarea unor deprinderi eficiente de cunoaştere 
a sexualităţii partenerului şi creşterea nivelului de satisfacţie sexuală. 
 
e) Cadrul terapeutic: 
 

După stabilirea obictivelor s-a recurs la analiza cadrului de lucru, astfel s-a 
stabilit o şedinţă de lucru pe săptămână a 90 de minute. De asemenea, clienţii au 
fost informaţi cu privire la regulile de prezenţă sau absenţă de la şedinţele de 
terapie, plata şi îmbinarea şedinţelor de cuplu cu cele de terapie individuală. 

 
O atenţie deosebită a fost acordată prescripţiilor comportamentale sau 

temelor de casă, care reprezintă un element esenţial în procesul terapeutic, 
asigurând continuitate şi în afara cabinetului, respectiv în cadrul natural de 
funcţionare al cuplului. Prescripţiile comportamentale sunt stabilite în funcţie de 
obiective şi de etapa de intervenţie psihoterapeutică, acestea sunt efectuate 
individual sau în colaborare. Fiecare prescripţie comportamentală este 
conceptualizată în termeni de relevanţă, motivaţie, eficacitate, aplicabilitate şi 
comprehensiune.  

 
Printre cele mai reprezentative prescripţii comportamentale aplicate 

cuplului, Ciprian S. si Ilinca S, se numără: parcurgerea unor materiale 
informative (comunicarea eficientă, dragoste şi sexualitate, cum să-mi înteleg 
soţul/soţia, motive penru a zâmbi, etc.);  identificarea rolurilor „tehnica tortului 
de roluri”; monitorizarea comportamentelor aflate în exces şi a celor deficitare; 
exerciţii de redescoperire şi reapropiere în cuplu (seri petrecute în cuplu, 
identificarea nevoilor partenerului şi recompensarea comportamentelor 
dezirabile); reprezentare grafică a emoţiilor, trăirilor şi stărilor interioare; 
tehnica fotografiilor (identificarea a cinci poze din istoricul de viaţă pentru a 
reactualiza momentele plăcute din trecut şi resursele personale care asigură 
funcţionalitatea cuplului); exerciţii specifice tehnicilor paradoxale; vizionarea de 
filme în care personajele manifestă un comportament asertiv.  

 
Pe întrega durată a procesului psihoterapeutic sunt incluse şedinţe de 

evaluare periodică a obiectivelor şi rezultatelor dobândite, tehnicile utilizate: 
scalelele de evaluare a unor caracteristici de la 1 la 10;  adresarea de întrebări; 
prezentarea grafică a nivelului de atingere a obiectivelor, etc.   
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III. Intervenţia psihoterapeutică 
 

Strategia de intervenţie psihoterapeutică este una specific integrativă prin 
utilizarea unor elemente adaptate din abordarea cognitiv-comportamentală; 
abordările sistemică si strategică, specifice terapiei de familie; analiza 
tranzacţională; gestalt terapie; hipnoterapie si psihodrama. 

Fiecare şedinţă terapeutică a debutat cu un moment de socializare/ joining 
pentru a menţine relaţia terapeutică şi a pregăti clienţii pentru etapa de lucru 
respectiv pentru a evalua starea psihică şi interioară a cuplului.  

 
Un alt element esenţial care a însoţit întreg procesul psihoterapeutic este 

feedback/ul (feedback-ul) pozitiv care a avut rol de întărire pozitivă şi 
recompensare a progreselor şi succeselor individuale şi diadice dobândite pe 
întreg parcursul terapiei. Evidenţierea aspectelor pozitive şi a laudelor este un 
exemplu pozitiv de învăţare pentru parteneri, astfel membrii cuplului descoperă 
că fiecare individ are calităţi care pot asigura starea de bine a familiei.  

 
Intervenţia psihoterapeutică a început cu o prezentare succintă a 

conceptelor teoretice care definesc psihoterapia de cuplu şi de familie, respectiv 
cu identificarea succeselor care pot fi obţinute prin terapie, precum şi a limitelor 
cadrului de lucru. 
 
 1) Conceptualizarea mecanismului de funcţionare al cuplului a fost 
primul pas al procesului de intervenţie propriu-zisă:  
cuantificarea comportamentelor individuale şi a efectelor cauzate de acestea 
asupra vieţii de cuplu; 
 

Ciprian S. este capul familiei, consideră că un bărbat ştie cel mai bine care 
sunt priorităţile fiecărui membru din familie, el trebuie să-şi asume 
responsabilitatea pentru fiecare decizie la nivel de grup, soţia fiind mai tânără şi 
„de la ţară”, nu are capacitate de decizie şi nu se poate admite ideea de eşec sau 
rezultate neprevăzute. Ciprian S. obişnuieşte să facă glume neplăcute la adresa 
soţiei sale în grupul de prieteni, fără să manifeste empatie sau sensibilitate faţă de 
aceasta. Manifestă o atenţie deosebită faţă de sexul opus, se valorifică în relaţiile 
cu femeile şi prezintă un comportament  adesea considerat exagerat de catre soţia 
sa. 
 

Convingeri disfuncţionale: 
 „un bărbat trebuie să fie mereu puternic”; 
 „un bărbat nu trebuie să fie contrazis sau combătut de ceilalţi sau de 

soţia sa”; 
 „totul trebuie să iasă aşa cum am anticipat şi orice abatere este o dovadă 

de slăbiciune”; 
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 „cei care nu sunt de acord cu mine înseamnă că sunt împotriva mea”; 
 „nu mă pot baza pe soţia mea... trebuie să verific ceea ce a facut să nu 

avem probleme”; 
 „nu eu sunt cel care trebuie să se schimbe...soţia mea are nevoie de mai 

multă încredere în sine şi capacitate decizională”; 
 „se ştie despre blonde că nu sunt foarte inteligente” (Ilinca S. este 

blondă). 
 

Ilinca S. manifestă un comportament de supunere în relaţia de cuplu, 
consideră că nu este capabilă să exprime eficient ceea ce simte sau gandeşte şi nu 
este îndreptăţită să lupte pentru propriile nevoi. În mod subtil doreşte să-l 
pedepsească pe Ciprian S. pentru atitudinea superioară manifestată în cuplu şi la 
întrebarea „cum te simţi în relaţia cu soţul tău?”, raspunsul este „ca într-o relaţie 
cu un barbat de 100 de ani” . Verbalizează că îi este dificil să se ridice la nivelul 
asteptarilor soţului şi uneori preferă să petreacă serile cu copiii pentru a nu-i auzi 
criticile şi nemulţumirile. Are o părere negativă per ansamblu despre propria 
persoană, nu se consideră o femeie inteligentă şi de succes, motiv pentru care 
încearcă să compenseze cu aspectul fizic. Consideră că are un mariaj mai fericit 
decât majoritatea prietenelor sale şi un soţ bun, dar nu poate să se dezvolte în 
relaţia actuală. 
 

Convingeri disfuncţionale: 
 „dacă nu am studii superioare nu sunt egală cu ceilalţi”; 
 „consider că sunt mai proastă decât majoritatea”; 
 „bărbaţii toţi vor acelaşi lucru de la o femeie..o privesc ca pe un obiect 

sexual”; 
 „simt o reţinere în a vorbi în faţa altora.. pentru că mă vor judeca”; 
 „soţul meu are dreptate când mă critică ”. 

 
 2) În urma conceptualizării mecanismului de funcţionare al cuplului, s-a 
recurs la un proces de dezvoltare personală/autocunoaştere şi identificare a 
tiparelor comportamentale eficiente în relaţia de cuplu. Roluri specifice în funcţie 
de gender, restructurare cognitivă în raport cu anumite credinţe disfuncţionale 
care blocau manifestarea partenerului, definirea inteligenţei emoţionale şi a 
efectelor benefice datorate acesteia, creşterea stimei de sine şi îmbunătăţirea 
imaginii de sine şi implicit a imaginii de cuplu. Partenerii cuplului au fost 
încurajaţi să se descopere reciproc, să evidenţieze caracteristicile pozitive ale 
soţului/soţiei şi să accepte limitele sau excesele comportamentale.  
 

Cu ajutorul analizei tranzacţionale partenerii cuplului au înţeles reacţiile 
celuilalt în funcţie de Eul activat (copil, adult, părinte critic) dezvoltând strategii 
personale de relaţionare în funcţie de Eul manifestat de partener.   
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Prin accentul pus pe caracteristicile pozitive ale fiecărui partener s-a redus 
treptat nivelul de critică şi aşteptări exagerate, respectiv s-a dezvoltat atitudinea 
de empatie şi acceptare a partenerului, ca persoană complexă cu trăsături pozitive 
şi caracteristici dezirabile. 

 
 3) Revenirea la familia de origine: deoarece modul de funcţionare în 
relaţia de cuplu este bazat pe relaţiile timpurii din familia de origine, în cadrul 
şedinţelor de lucru s-a recurs la o analiză detaliată a fiecarui partener în relaţia cu 
părinţii, identificând care sunt nevoile care nu au fost satisfăcute în copilărie şi 
care inconştient sunt prezente în relaţia de cuplu din prezent. 
 

Ciprian S. era criticat continuu de parinţi în copilărie, tatal era focusat pe 
identificarea greşelilor şi mama manifesta o ignoranţă continuă, atitudini foarte 
greu suportate de client. Un episod semnificativ al copilăriei s-a produs în jurul 
vârstei de 12 ani, atunci când Ciprian S. a fost acuzat pe nedrept că a rănit o 
colegă cu un bulgăre de zăpadă. Deoarece nu au fost prezenţi martori la incident 
Ciprian S. a fost acuzat atât de diriginte, cât şi de tatăl care a fost chemat de 
urgenţă la şcoală, deoarece fiului lui nu recunoscuse fapta. Ciprian S. a fost supus 
unui act de agresivitate fizică şi denigrare de către tată în faţa întregii clase, îşi 
aminteşte în detaliu acest incident, trăind stări intense de disconfort şi ruşine. Cu 
ajutorul sugestiilor şi a jocului de rol, Ciprian S. a retrait încă o dată întregul 
episod - beneficiind de resursele adultului care este în prezent şi de capacitatea de 
a discrimina cognitiv între un tată agresiv şi un tată care „nu ştie cum altfel să 
reacţioneze”. Ulterior s-a recurs la analiza întregului episod şi desensibilizarea 
clientului, prin ventilaţie emoţională şi crearea unui cadru ipotetic în care îşi 
putea exprima frustarea şi nemulţumirea, ambele cauzate de lipsa de încredere din 
partea tatălui.         

 
Ilinca S. nu a beneficiat de exprimarea în cuvinte a emoţiilor de bucurie şi 

iubire, care sunt dezirabile în relaţia părinte-copil. A crescut într-un mediu în care 
totul era normal dacă nu existau probleme şi orice problemă determina o reacţie 
exagerată şi o stare de panică în cadrul familiei. Cel mai relevant moment al 
discuţiilor despre copilărie a fost considerat un episod din jurul vârstei de patru 
ani, atunci când clienta a primit în dar de la „Moş Nicolae” un palton roşu, nou, 
care-i venea foarte bine, dar emoţia momentului era biasată de nevoia fetiţei de a 
fi observată de tată. Utilizând un exerciţiu de hipnoză, cu ajutorul unei transe am 
recurs la retrăirea momentului de către clientă, aceasta fiind încurajată să solicite 
un feedback verbal din partea tatălui (pe durata exercitiului de imagerie dirijată). 
Astfel, în cadrul şedinţei, clienta  a verbalizat pentru prima dată „te iubesc tată”.  

  
 4) Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă, a avut la bază tehnica 
de psihoeducaţie a clienţilor. Astfel, am recurs la prezentarea unui pattern eficient 
de comunicare, la identificarea elementelor implicate în comunicare (receptor-
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emiţător), diferenţierea între bariere care îngreunează comunicarea şi atitudini 
menite să confere funcţionalitate unei discuţii eficiente. Conceptualizarea 
principiului „TU -comunicare” şi „EU-comunicare”. 
 

Utilizând jocul de rol, în baza unor exemple reale din viaţa cuplului, am 
identificat patternuri alternative de comportament verbal care reduc starea de 
tensiune şi încurajează exprimarea non-violentă şi ascultarea activă a 
partenerului. Au fost identificate emoţiile care se manifestă în astfel de situaţii şi 
s-a încurajat exprimarea asertivă a acestora. Făcându-se referire la 
comportamentul indezirabil al partenerului şi nu la persoana acestuia. Clienţii au 
fost încurajaţi să evite „de ce-urile?” în comunicare şi să prevină recurgerea la 
întreruperea, evaluarea, reflectarea sau sumarizarea ideilor vorbitorului înainte ca 
acesta să fi încheiat ce avea de comunicat.  

 
La sfârsitul acestei etape de intervenţie Ciprian S. era capabil să-şi asculte 

soţia fără să o întrerupă sau să-i atribuie o etichetă negativă, Ilinca S. a manifestat 
o implicare mai mare în exprimarea verbală a nemulţumirilor, respectiv a 
nevoilor personale în relaţia de cuplu.  
 
 5) Managementul problemelor sau rezolvarea eficientă a problemelor a 
fost un obiectiv care putea fi abordat abia dupa o etapă de dezvoltare personală şi 
comunicare asertivă. Nu s-a insistat foarte mult pe acest obiectiv, în două şedinţe 
clienţii s-au familiarizat cu etapele specifice unui management eficient şi 
informaţiile teoretice au fost aplicate pe situaţii concrete din viaţa de familie. 
 
 6) Dimensiunea sexualităţii şi capacitatea  cuplului de a simţi „plăcerea 
actului sexual” a fost abordată pe cea mai mare durată a intervenţiei terapeutice. 
Astfel, în strategie au fost incluse 3 planuri distincte:  

 autocunoaşterea, cunoaşterea partenerului, relaţia; 
 elemente de sexualitate personală şi a partenerului; 
 dezvoltarea încrederii în partener. 

 
Este important de menţionat faptul că Ciprian S. considera că soţia nu 

manifestă suficient interes pentru viaţa sexuală a cuplului şi de fiecare dată el este 
nevoit sa iniţieze actul sexual. De asemenea, soţul considera că Ilinca S. nu este 
capabilă să simtă placerea sexuală ceea ce lui, îi cauzează un sentiment de 
nemulţumire şi o teama că viaţa de cuplu s-ar putea înrăutăţi. 

 
Pentru intervenţia la primul nivel au fost reactivate cunostinţele dobândite 

la începutul terapiei care au fost dublate de identificarea nevoilor şi dorinţelor din 
prezent, respectiv conceptualizarea imaginii de sine a fiecarui partener (bărbat, 
femeie). Astfel au fost analizate aşteptările personale în raport cu prototipul de 
gender, respectiv ce îşi doresc partenerii unul de la celălalt. 
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Intervenţia asupra sexualităţii a fost marcată de prezentarea unor studii care 
prezintă diferenţe în trăirea orgasmului la bărbaţi şi femei, respectiv trăirea 
extrem de subiectivă a plăcerii sexuale în rândul fiecărei persoane. Principalele 
aplicaţii utilizate au fost: „siluetele cu buline”- pentru a identifica zonele erogene 
ale partenerului;  imaginea fiecăruia despre viaţa sexuală- desfăşurare, durată, 
frecvenţă, context; elemente romantice în viziunea fiecăruia. De asemenea, 
clienta a fost încurajată să practice exerciţii de autostimulare sexuală pentru 
descoperirea propriei sexualităţii. 

 
Încrederea în partener a fost încurajată prin implicarea clienţilor în mai 

multe exerciţii de clădire a încrederii: „abandonul în braţele partenerului”; 
„ghidarea partenerului cu ochii închişi”; exerciţii care au fost repetate la intervale 
diferite de timp şi analizate în funcţie de evoluţie.   

 
La sfârşitul acestei etape de intervenţie psihoterapeutică, soţul a evaluat 

satisfacţia relaţiei sexuale echivalentă unui scor de 7 puncte pe o scală de la 1 la 
10. Ilinca S. consideră că ea este funcţională din punct de vedere sexual şi simte 
plăcerea cauzată de actul sexual. Dar se simte disconfortabil în momentul în care 
soţul îi reproşează că nu ştie ce înseamnă plăcere sexuală.  

 
 7) Terapia individuală. Deoarece progresele dobândite nu reprezentau 
încă un nivel mulţumitor pentru cei doi soţi şi obiectivele stabilite nu au fost 
atinse în totalitate, am considerat că este benefic să includem câteva şedinţe de 
psihoterapie individuală, care s-au derulat în paralel. În cadrul acestor şedinţe 
clienţii au fost încurajaţi să verbalizeze care sunt fricile, secretele, nemulţumirile 
şi obstacolele care din punctul lor de vedere blochează evoluţia demersului 
terapeutic şi implicit starea de bine a cuplului.  
 

Ilinca S. a participat la trei şedinţe individuale în cadrul cărora au fost 
analizate experienţele sexuale avute înaintea căsătoriei, respectiv am recurs la o 
restructurare cognitivă cu privire la convingerile disfuncţionale despre interesele 
bărbaţilor în raport cu femeile (mai exact cu ea). 

 
Ciprian S. a participat la cinci şedinţe de psihoterapie individuală în care s-

a discutat problematica relaţiilor extraconjugale, incidenţa acestora în perioada 
căsniciei, cât şi despre valorificarea lui în raport cu partenerele din relaţiile 
extraconjugale. Un alt element esenţial al terapiei individuale a fost intervenţia 
asupra nevoii de perfecţionism experimentată de client şi a standardelor ridicate 
în raport cu diferitele domenii ale vieţii.  
 

8) Evaluarea finală: 
Dupa şapte luni  de psihoterapie cu o frecvenţă de, aproximativ o şedinţă 

pe săptămână, în cadrul etapei de evaluare finală partenerii cuplului se arată 
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mulţumiţi de rezultatele dobândite,  Ilinca S. verbalizând că „pe parcusul terapiei 
am simtit că fie divorţăm, fie rămânem împreună întreaga viaţă... am ajuns la 
terapie în momentul în care viaţa noastră de cuplu era precum un trandafir 
japonez fără frunze, care trebuie ascuns... acum simt că suntem un trandafir 
japonez care a făcut prima floare”.    
 

Evaluarea finală s-a făcut utilizând câteva întrebări de cuantificare a 
comportametului, respectiv de conştientizare a progreselor făcute de fiecare 
partener. Astfel, individual fiecare client a raspuns la următoarele întrebări: 

 „ce am schimbat în comportamentul meu pe parcursul intervenţiei 
terapeutice?” 

 „ce s-a schimbat în comportamentul soţului/soţiei în ultimele 11 luni?”  
 „care sunt resursele cuplului nostru?” 
 „evaluaţi pe o scală de la 1 la 10 satisfacţia vieţii de cuplu” 
 „cum vă imaginaţi viaţa în viitor?” 
 „care sunt problemele care pot să apara în viitor?” 

 
IV. Rezultatele psihoterapiei: 

 
Ciprian S.- este perceput de soţia sa: calm, întelegător, capabil să-şi alinte 

partenera, iubitor, capabil să-şi exprime emoţiile şi sentimentele; 
 - el se percepe: mai puţin critic, satisfăcut sexual, controlat, răbdător, dezvoltat 
personal; 
 

Ilinca S. – este percepută de sotul ei: comunicativă, calmă, cu iniţiativă în 
viaţa sexuală, echilibrată, înţelegătoare şi iubitoare; 
 - ea se percepe: ambiţioasă, hotărâtă, răbdătoare, cu iniţiativă în viaţa 
personală şi profesională, comunicativă, calmă si echilibrată. 
 

Resursele cuplului sunt: comunicarea, echilibrul, respectul şi înţelegerea. 
Problemele care ar putea să apară în viitor: recăderea, gelozia, indiferenţa, 
sufocarea. 
 

Ca ultim element al intervenţiei psihoterapeutice am analizat „stadiile 
schimbării” respectiv s-a recurs la conceptualizarea modului în care resursele 
cuplului pot fi gestionate pentru a face faţă problemelor care ar putea să apară în 
viitor. Clienţii au fost invitaţi să completeze Scala de Evaluare a atitudini faţă de 
terapie. Şedinţele de monitorizare au fost stabilite cu o frecvenţă trimestrială, la 
care vor participa ambii soţi.  
 

V. Dificultăţi/obstacole apărute pe parcursul psihoterapiei: 
 

 lipsa de evaluare individuală în etapa de diagnostic; 
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 rezistenţa soţului (Ciprian S.) la schimbare în prima etapă a intervenţiei 
(întârzieri la şedinţe, abateri de la implementarea prescripţiilor 
comportamentale); 

 lipsa unui co-terapeut de gen feminin, care ar fi asigurat un cadru mai 
activ de dezvoltare pentru Ciprian S.;  

 dificultatea mea ca psihoterapeut în a identifica transferul efectuat de 
client (Ciprian S.) şi ulterior gestionarea eficientă a acestuia. 

 
 
CONCLUZII 
 

Pornind de la studiul de caz prezentat anterior, putem concluziona cu 
încredere că pentru o intervenţie eficientă de cuplu este nevoie de o 
conceptualizare cât mai detailată a factorilor care determină stare de distres la 
nivelul relaţiei.  

 
Având la bază procesul de conceptualizare terapeutică, psihoterapeutul şi 

cuplul pot construi împreună un plan de intervenţie pentru reducerea distresului şi 
optimizarea funcţionalităţii relaţiei de cuplu.  

 
Provocările unei intervenţii de cuplu pot fi însoţite adesea atât de 

rezistenţele clienţilor cât şi de factori ce ţin de  psihoterapeut şi psihoterapie, 
includ aici distorsiunile şi schemele cognitive ale specialistului ca rezultat al unei 
dezvoltări personale insuficiente, dar adesea apare şi un deficit la nivelul 
bagajului de cunoştinţe sau al cercetărilor clinice din domeniu.  

 
De asemenea, consider că este important ca psihoterapeutul de cuplu să dea 

dovadă de flexibilitate cognitivă, în vederea construirii unei strategii de 
intervenţie care să includă elementele de abordare psihoterapeutică care se 
potrivesc cel mai bine cu disfuncţionalitatea clienţilor şi care pot asigura 
schimbarea dezirabilă în cel mai scurt timp şi cu cel mai mic consum de resurse.    
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Particularităţile defensive ale tulburării depresive majore 
psihoterapeut Dan Crasovan 

 
 

Studiile clinice indică în cazul tulburărilor depresive utilizarea de către 
pacienţi a unor apărări cu grad de adaptabilitate scăzut, motiv pentru care 
recuperarea în cazul acestor tulburări necesită identificarea şi 
ameliorarea/îmbunătăţirea defensei psihice (Akkerman , K. Lewin, T.J.  Carr, 
V.J., 1999; Kneepkens, R.G., Oakly, L.D., 1996; DeFife, J.A., Hilsenroth, M.J., 
2005).  

 
În acest context, al rolului mecanismelor de apărare/coping în tulburările 

depresive, o serie de cercetări recente sugerează valoarea predictivă pe care o pot 
avea stilurile şi nivelurile defensive în planificarea şi succesul strategiilor 
terapeutice (în cazul tratamentelor psihoterapeutice de scurtă durată), atât în cazul 
tulburării depresive majore (Van, H.L., Dekker, J., Penn, J., Abraham, R.E., 
Schoevers, R.E., 2009) cât şi pentru populaţia generală, unde maturitatea 
apărărilor constituie un predictor eficient pentru indicarea nivelului sănătăţii 
mentale şi asigură o bună funcţionare socială cu costuri mai reduse în asistenţa 
sănătăţii (Vaillant, G.E., 1993; Vaillant, G.E., 1993 a; MacGregor, M.W. 
Davidson, K.W. Rowan, P., Barksdale, C., Maclean, D., 2003).  

 
Un alt domeniu al psihologiei în care tehnica analizei apărării psihice are o 

importanţă majoră, domeniul în care a apărut şi evoluat această tehnică, ulterior 
intrând în alte domenii (sănătate psihică, psihopatologie, prevenţia sanitară, 
selecţia profesională), este psihoterapia (Ionescu, Ş., Jacquet, M-M., Lhote, C., 
2002). În prezent, importanţa acestei tehnici a fost demonstrată în sănătatea 
mentală, prin gestionarea mecanismelor de apărare psihică se poate optimiza 
intervenţia (psihoterapeutică sau medicaţie) şi evoluţia bolii psihice, deoarece 
înţelegerea apărărilor patologice, imature sau cu nivel adaptativ scăzut permit 
schimbări benefice, semnificative în anumite condiţii psihopatologice (Blackman,  
J. S., 2009). În psihoterapie, pe lângă această tehnică, a analizei apărării, pot fi 
folosite complementar (în grupul de psihoterapii psihodinamice) şi alte tehnici de 
tipul: analizei eului, asociaţiei libere, analiza rezistenţelor, analiza transferului, 
analiza sinelui (Freud, A., 2002). 

 
Un alt fapt important, evidenţiat de Vaillant (1993 a) în baza datelor 

obţinute din Studiul dezvoltării adultului, arată existenţa unor corelaţii 
semnificative între starea sănătăţii psihice şi maturitatea apărărilor (corelaţie 
independentă de nivelul de educaţie, genul şi clasa socială a participanţilor la 
studiul longitudinal menţionat), astfel, apărări (1) ,,în general” mature (având 
caracter adaptativ) au fost înregistrate la 9 % dintre participanţii (de gen 
masculin) cu depresii accentuate şi la 61 % dintre participanţii (de gen masculin) 
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fără istoric psihiatric iar apărări (2) ,,în mod curent” mature au fost identificate 
la 47 % din participanţii de gen masculin diagnosticaţi cu depresie şi la 7 % dintre 
participanţii de gen masculin fără istoric psihiatric. 

 
O altă cercetare (Ionescu, Ş., Jacquet, M-M., Lhote, C., 2002 apud. 

Plutchik, 1991) realizată pe participanţi diagnosticaţi cu tulburare depresivă 
majoră fără elemente psihotice, conform criteriilor DSM IV R, cărora li s-a 
aplicat Indexul stilului de viaţă evidenţiază existenţa unor scorurui mai ridicate 
pentru formaţiunea reacţională, proiecţie, regresie, refulare şi, în general, o 
creştere semnificativă a apărării psihice în comparaţie cu participanţi care nu sunt 
diagnosticaţi cu afecţiuni psihice. Aceste rezultate concordă cu rezultatele altor 
studii (Bond, M., Gardner, S.T., Christian, J., Sigal, J.-J., 1983; Plutchik şi colab., 
1979,  Vaillant şi colab., 1986, Wong, 1989, apud Ionescu, Ş., Jacquet, M-M., 
Lhote, C., 2002) care evidenţiază utilizarea de către participanţii depresivi a două 
categorii de apărări (categorii având ca şi criteriu de referinţă caracterul adaptativ 
al apărărilor), de tipul apărărilor primitive sau imature (regresia, proiecţia) şi 
apărări de nivel intermediar sau nevrotice (formaţiunea reacţională, refularea) şi, 
totodată, o creştere a intensităţii apărării participanţilor depresivi în comparaţie cu 
participanţi care nu sunt diagnosticaţi cu tulburări sau boli psihice.  

 
Referitor la eficienţa unui tip sau altul de tratament în cazul depresiei 

(psihoterapie sau medicaţie antidepresivă), unii autori (Mullen, L.S., Blanco, C., 
Voughn, S.C., Roose, S.P. 1999) au evidenţiat o serie de apărări care scad 
eficienţa/aderenţa medicaţiei antidepresive prescrise, existând şi studii cu 
rezultate diferite, dar în care tratamentul îl constituie psihoterapia (Hoglend, P., 
Perry, J.C., 1998; Bond, M., 2004; Perry, J.C., 2004; Hersoug, A.G., Sexton, 
H.C., Holglend, P., 2002). Bond (2004) notează că o parte importantă a 
rezultatelor psihoterapeutice se bazează pe înţelegerea particularităţilor defensive 
ale pacienţilor.  

 
În ceea ce priveşte diferenţele de gen referitoare la funcţionarea defensivă 

în cazul tulburării depresive majore (sub tratament psihoterapeutic psihodinamic 
suportiv de scurtă durată), rezultatele au sugerat că nivelul/gradul defensei psihice 
este influenţat în mod diferit de acest tip de tulburare (Van, H.L., Dekker, J., 
Penn, J., Abraham, R.E., Schoevers, R.E., 2009). În  cercetările realizate  pe 
eşantioane neclinice din cadrul populaţiei generale (Bullitt, C.W., Farber B.A., 
2002), rezultatele nu arată diferenţe individuale la nivelulul general de maturitate 
a apărărilor, dar au fost observate ansambluri defensive diferite, specifice celor 
două genuri (Cramer, P., 1991; Watson, D.C., Sinha, B.K., 1998), explicate prin 
modalităţile de socializare diferite care favorizează apariţia şi dezvoltarea unor 
apărări şi absenţa/inhibarea sau nivelul scăzut de funcţionare al altor apărări 
(Petraglia, J., Thygesen, K.L., Lecours, S., Drapeau, M., 2009).  
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Prin identificarea rolului mecanismelor de coping/apărare utilizate de 
subiecţii umani în tulburarea depresivă majoră se poate eficientiza intervenţia 
psihoterapeutică, recuperarea şi prevenţia recăderii în termeni de timp şi costuri. 

 
Interesul crescut pentru analiza apărării este determinat şi de amploarea 

depresiei la subiectul contemporan, afectând toate grupele de vârstă şi mediile 
sociale, într-o continuă creştere, devenind „afecţiunea epocii contemporane”. 
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cinci procente din populaţia lumii 
suferă de depresie (Stiemerling, D., 2006).  

 
Blackman (2009), încadrează în categoria apărărilor specifice depresiei 

dezidentificarea, formaţiunea reacţională, identificarea cu introiectul, 
identificarea cu obiectul pierdut, întoarcerea împotriva propriei persoane, 
pasivitatea şi reprimarea, depresia fiind considerată o asociere între afectul 
depresiv şi apărările specifice prin care subiectul uman încearcă gestionarea 
afectului prceput de eul subiectului ca pericol. În funcţionarea depresivă o 
importanţă majoră o are (1) integritatea eului, a funcţiilor acestuia (pentru 
afectarea gravă a acestor funcţii depresia ia ,,valenţe” psihotice), (2) forţa eului 
(între afectul depresiv şi toleranţa la afect există o relaţie inversă, creşterea 
intensităţii afectului depresiv scade toleranţa la afect) şi (3) nivelul de 
funcţionalitate în relaţia subiectului cu ,,obiectele” investite afectiv [afectul 
depresiv determinând o scadere de intensitate care poate ajunge până la retragerea 
definitivă a subiectului din relaţie (Nasio J.-D., 1999)].    

 
Metodele de analiză a defensei intrapsihice, conceptualizată şi teoretizată 

sub forma mecanismelor de apărare (Ionescu, Ş., Jacquet, M-M., Lhote, C., 2002) 
sau coping, între cele două concepte existând diferenţe semnificative ce nu permit 
suprapunerea lor din punct de vedere al caracterului adaptativ (DSM IV TR, 
2000), vehiculate, în literatura de specialitate şi cercetarile centrate pe analiza 
defensei psihice, se prezintă sub forma a două categorii de instrumente, (a) 
instrumentele cu autoraportare (criticate, deoarece reflectă numai derivatele 
conştiente, pierzând esenţa mecanismelor de apărare, considerate ca fiind: 
,,procese psihice inconştiente, care vizează reducerea sau anularea efectelor 
neplăcute ale pericolelor reale sau imaginare, remaniând realitatea internă 
şi/sau externă, şi ale căror manifestări - comportamente, idei şi afecte pot fi 
conştiente sau inconştiente” (Ionescu, Ş., Jacquet, M-M., Lhote, C., 2002), 
totodată, autoraportarea fiind sensibilă şi la patologia curentă a subiectului uman, 
de tipul depresiei şi/sau anxietăţii (Bond, M., 2004) şi (b) metodele de interviu 
(care utilizează evaluările observatorilor) considerate standarde ale măsurării 
stilurilor defensive (Van, H.L., Dekker, J., Penn, J., Abraham, R.E., Schoevers, 
R.E., 2009), între cele două metode de diagnostic a defensei psihice existând o 
relaţie neclară, unele din studiile realizate descoperind asocieri modeste între ele 
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(Perry, J.C., Hoglend, P., 1998) sau absenţa asocierii (Hersoug, A.G., Sexton, 
H.C.; Holglend, P., 2002). 
 
Mecanismele de apărare menţionate: 
 

 Dezidentificarea (Greenson,1968, apud Blackman, 2009). Modalitate 
defensivă prin care subiectul încearcă gestionarea pericolelor percepute 
de eu prin anularea asemănării cu ceilalţi semnificativi din evoluţia 
personală, de exemplu, unul din părinţi. 

 Formaţiunea reacţională (Gorelik, 1931, apud Blackman, 2009; D.S.M.-
IV-TR, 2000; Freud, A., 2002; Bibring, Dwyer, Huntington, Plutchick, 
Valenstein apud Ionescu, Jacquet, Lhote, 2002; Laplanche, J., Pontalis, J. 
B., 1994). Modalitate de elaborare a conflictelor psihice prin modificarea 
caracterului şi permiţând o economie a refulării, astfel încât tendinţele 
inacceptabile ale subiectului sunt înlocuite cu tendinţe opuse care se vor 
permanentiza în timp. 

 Identificarea cu introiectul (Sandler, 1960, Blackman, 2009). Modalitate 
defensivă de gestionare a pericolelor percepute de eul subiectului, prin 
care reprezentarea obiectului (perceput ca periculos) este introiectată, 
devenind, ulterior, parte a supraeului (specifică, şi considerată normală, 
în perioada de latenţă, dar patologică la adult atunci când subiectul 
introiectează trăsăturile obiectului pierdut - persoană iubită şi pierdută – 
trăsături urâte de subiect, ură care se poate întoarce împotriva subiectului, 
determinând reacţii depresive). 

 Identificarea cu obiectul pierdut (Kitayama, 1991, Volkan, 1987, apud 
Blackman, 2009; Freud, S., 2000). Modalitate defensivă prin care 
subiectul încearcă depăşirea perioadei de doliu după obiectul pierdut  prin 
identificare cu caracteristicile obiectului, de fapt o ,,refugiere în obiect”. 

 Întoarcerea asupra propriei persoane (Întoarcere împotriva/către propria 
persoană) (Bergeret, 1986/1972; Vaillant, 1993, 1971, apud Blackman, 
2009; D.S.M.-IV TR, 2000; Freud, A., 2002; Bibring, Dwyer, 
Huntington, apud Ionescu, Jacquet, Lhote, 2002; Laplanche şi Pontalis, 
1994). Modalitate de gestionare a conflictelor psihice prin ,,refuzarea de 
către subiect a propriei agresivităţi, pe care o deturnează dinspre 
celălalt pentru a o abate asupra propriei persone” (Ionescu, Jacquet, 
Lhote, 2002). 

 Pasivitatea (Blackman, 2009). Modalitate defensivă prin care subiectul 
gestionează pericolele percepute fie în mod adaptativ, prin adoptarea unei 
atitudini îngăduitoare, supuse, deliberate şi justificate, fie într-un mod 
dezadaptativ, prin acceptarea automată a unei situaţii în care este 
necesară acţiunea. 

 Proiecţia (Bergeret, 1986/1972; Vaillant, 1993, 1971,  Wilick, 1993, apud 
Blackman, 2009; Bloch, H., Chemama, R., Depret, E., Gallo, A., 
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Leconte, P., Le Ny J.-F., Postel, J., Reuchlin, M., 2006; D.S.M.-IV TR, 
2000; Freud, A., 2002; Freud, S., 2007; Bibring, Dwyer, Huntington, 
apud Ionescu, Jacquet, Lhote, 2002; Laplanche şi Pontalis, 1994; 
Sillamy, 2000). Modalitate de gestionare a conflictelor psihice prin care 
subiectul uman expulzează şi atribuie altor persoane, sau obiecte din 
mediu, gânduri, afecte, dorinţe pe care nu le conştientizează şi pe care le 
refuză în el. 

 Regresia (Bergeret, 1986/1972; Freud, A., 2002 a; Freud, A., 2002; 
Bibring, Dwyer, Huntington, Plutchick, Valenstein, apud Ionescu, 
Jacquet, Lhote, 2002; Laplanche şi Pontalis, 1994). Modalitate de apărare 
a subiectului, activată de pericole interne sau externe, constând într-o 
revenire  (variabilă din punct de vedere a organizării şi perioadei de timp) 
la stadii anterioare (de tipul: relaţiilor de obiect, stadiilor dezvoltării 
psihosexuale, identificări, complexităţii şi organizării expresiei şi 
comportamentului) parcurse de subiect în cursul dezvoltării individuale. 

 Refularea (Bergeret, 1986/1972; Arlow, Brenner, 1964, Vaillant, 1993, 
1997, apud Blackman, 2009; Bloch şi colab., 2006; Chemama, R., 1997; 
D.S.M.-IV TR, 2000; Freud, A., 2002; Freud, S., 2000 a; Bibring, Dwyer, 
Huntington, Plutchick, Valenstein, apud Ionescu, Jacquet, Lhote, 2002; 
Laplanche şi Pontalis, 1994). Mecanism de apărare prin care subiectul 
uman respinge şi menţine în inconştient o  serie de reprezentări (gânduri, 
imagini. amintiri) conflictuale (în strânsă legătură cu satisfacerea unei 
pulsiuni) în raport cu exigenţele realităţii şi/sau ale moralităţii. 

 Reprimarea (Vaillant, 1992, Werman, 1985, apud Blackman, 2009; 
D.S.M.-III, 1987).  Modalitate defensivă matură, adaptativă, prin care 
subiectul gestionează conflictele psihogene încercând, în mod voluntar, 
să uite fie conţinutul ideatic asociat unui afect, fie conţinutul ideatic şi 
senzaţiile aferente acestuia. 
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Intervenţii Psihoterapeutice Integrative în Alcoolism 
psihoterapeut Coca Tincuţa Dumitru 

 
 
 
INTRODUCERE 
 

Motivaţia principală a alegerii acestei teme a fost aceea că în cei zece ani 
de experienţă într-un spital de psihiatrie acuţi, am întâmpinat multe dificultăţi în 
abordarea şi intervenţia de tip psihologic şi psihoterapeutic a pacienţilor internaţi 
cu diagnostic de intoxicaţie etilică acută, după perioada de sevraj. 
 
 
METODE TERAPEUTICE DE INTERVENŢIE 
 
1. Tratamentul alcoolismului 
 

Cea mai bună definiţie a alcoolismului a fost dată de Fouquuet: pierderea 
libertăţii de a te abţine de la alcool.  

 
Vechea zicală populară “cine a băut, va bea” exprimă zădărnicia sfaturilor 

sau prescripţiilor care pot fi date unui alcoolic şi cvasifatalitatea recăderilor atunci 
când un accident de sănătate sau un episod judiciar i-au impus dezintoxicarea 
forţată la spital sau la închisoare. Alături de deteriorările organice, uneori 
reparabile există apatia şi disoluţia mai mult sau mai puţin profundă a voinţei care 
dacă nu sunt complet ireversibile, vor cere multe luni de psihoterapie în vederea 
unei posibile readaptări.  

 
Unele ţări au înţeles acest lucru şi au creat, printr-o legislaţie specială care 

permite gruparea alcoolicilor pentru un timp prelungit, instituţii specializate 
numite aziluri de băutori  sau “case de cură“; psihoterapia prelungită şi 
terapeutică în colectiv, prin preocupări disciplinate, încearcă să resocializeze 
aceste epave ale alcoolismului; după şederi  prelungite, au fost semnalate 
vindecări confirmate în proporţie de 30-60%. 

 
În Franţa, alcoolicul poate fi influenţat numai atunci când reacţiile sale 

antisociale sau delirul provoacă internarea sa, ori când o condamnare judiciară îl 
duce în închisoare pentru o vreme. Se cunoaşte că unele spitale de psihiatrie  
aveau şi au deja secţii pentru alcoolici, dar subiecţii care se aflau aici erau, în 
general, foarte degradaţi. De mult timp s-a încercat dezobişnuirea alcoolicilor de 
băutură, provocându-li-se dezgust cu substanţe care provoacă greaţa (apomorfina, 
cianamida),  înghiţite sau injectate (cure  de dezgustare) . Asocierea repetată  
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câteva zile consecutive a acestor substanţe  cu băutura ar crea un adevărat reflex 
condiţionat, a cărui fixare se face cu consecvenţă, pentru consolidarea vindecării. 

 
J.Holt si E.Jacobsen au propus o substanţă, disulfiram, produsă sub diverse 

nume (antabus , esperal), utilizat mult în prezent, în toate ţările.  Acest tratament 
se adresează mai ales subiecţilor care doresc să scape de obiceiurile lor de a se 
intoxica, dar sunt incapabili să reziste tentaţiei.  După o pregătire generală  de 
câteva zile (şedere la pat, strico si vitamino terapie), i se administrează zilnic 
bolnavului medicamentul per os şi , după câteva zile, i se da băutura sa alcoolica 
obişnuită; atunci se produce o reacţie congestivă, violentă şi foarte dezagreabilă, 
la cap şi la partea superioara a toracelui, cu greţuri , vărsături, tendinţe lipotimice. 
Experienţa este repetată de mai multe ori. Astfel de tratamente impun spitalizarea 
liber consimţită a băutorului care rămâne apoi sub efectul acestei “internări 
chimic” (Jacobsen).  

              
2. Intervenţiile terapeutice integrative bazate pe dovezi pentru 
tulburările legate de consumul de alcool 
 
OBIECTIV: Această prezentare realizează o trecere în revistă a principalelor 
tratamente dezvoltate în ultimii 30 ani în domeniul tratamentului alcoolismului şi 
a cercetărilor care le confirmă eficacitatea. 
       
METODĂ: Au fost identificate principalele metaanalize şi articole de sinteză care 
prezintă stadiul actual al cercetărilor de eficacitate şi eficienţă ale tratamentelor 
disponibile la nivel mondial în domeniul consumului problematic de alcool, 
precum şi o serie de studii unice care au marcat domenii specifice de cercetare. 
 
REZULTATE: O serie de 8 intervenţii  de tip psihosocial, psihoterapeutic  
integrativ şi 4 intervenţii psihofarmacologice au fost identificate ca prezentând 
cel mai înalt grad de eficacitate. Dovezile care susţin acest lucru sunt prezentate 
şi discutate. 
 
CONCLUZII:  Tratamentul problemelor legate de consumul şi abuzul de alcool 
este eficace, dar rămân aspecte de desluşit precum clarificarea elementelor de 
eficacitate. Noi modalităţi  terapeutice precum şi implementarea modalităţilor 
deja dovedite eficace în practica curentă necesită probabil o modificare de 
paradigmă a modelului de cercetare.    
 

Numeroase tipuri de intervenţii psihosociale, psihoterapeutice integrative şi 
psihofarmacologice pentru tratamentul tulburărilor legate de consumul şi abuzul  
de alcool au fost iniţiate, dezvoltate şi testate în ultimii 30 de ani. Aceste 
intervenţii variază ca durată, modalitate de aplicare (individual, grupuri, cupluri), 
conţinut (psihodinamice, sistemice, cognitive-comportamentale), intensitate 



Jurnalul Român de Psihoterapie Integrativă 
Nr. 1 

Iulie 
2010 

 

  60 www.irpi.ro                                            www.jurnal-integrativa.ro 

 

(intervenţii scurte, programe terapeutice de durata), focus (limitat pe problema de 
consum sau înglobândării mai largi din problematica persoanei care solicita 
tratament), cadru de aplicare (intraspitalicesc, rezidenţial, ambulatoriu) şi din 
punct de vedere al combinării lor (cu farmacoterapie, cu intervenţii asupra 
partenerilor).  

 
Începând cu anii 1960 s-au dezvoltat şi efectuat numeroase cercetări şi 

studii empirice şi controlate care monitorizau aceste intervenţii (Miller şi 
Wilbourne, 2002). Pe de altă parte, în domeniul tratamentului tulburărilor  legate 
de consumul de substanţe în general şi de alcool în special există o mare 
discrepanţă între ceea ce este validat ştiinţific şi ceea ce este aplicat în practica 
clinică. Spre exemplu, deşi detoxifierea singură şi neurmată de un plan terapeutic 
specific, este dovedită ca ineficace şi nu reprezintă un tratament adecvat pentru 
tulburările legate de consumul de substanţe, în practica clinică se întâmplă 
frecvent ca pacienţii să nu fie orientaţi spre o formă de intervenţie de tip post-cură 
integrativă. 

 
La un nivel mai general, deşi este dovedit ca o atitudine punitivă, 

„judgemental” din partea profesionistului diminuează nivelul de motivaţie al 
pacientului, şi scade calitatea relaţiei terapeutice, astfel de atitudini continuă să fie 
frecvent întâlnite în sistemul de îngrijiri de sănătate mintală.   

 
O recentă analiză a triarurilor clinice pentru evaluarea tratamentelor pentru 

abuzul de alcool realizate de Miller si Wilbourne 2002, a identificat  46 de 
modalităţi terapeutice diferite care au fost evaluate pe cel puţin 3 studii care au  
îndeplinit următoarele condiţii metodologice : 

 au evaluat cel puţin o formă de tratament pentru tulburările legate 
de consumul de alcool, 

 au inclus un sistem de comparare  (un grup de control, un 
placebo, o intervenţie scurtă sau un tratament alternativ), 

 au folosit o procedură (randomizare) care să asigure formarea 
unor grupuri echivalente înaintea începerii tratamentului, 

 au raportat cel puţin un parametru de măsurare  a consumului sau 
a consecinţelor negative asociate. 
 

Lista rezultată (MESSA GRANDE) redă un top al intervenţiilor cu cel mai 
puternic suport ştiinţific privind eficacitatea (tabelul 1) luând în considerare atât 
calitatea metodologica a studiilor efectuate pentru fiecare modalitate în parte, cât 
şi rezultatele de eficacitate obţinute (după Miller si Wilborne, 2002). 

 
Printre modalităţile aflate la celălalt capăt al listei (tabelul 2) se află 

intervenţiile menite a educa, confrunta  cauza unui şoc psihic sau insight (terapiile 
psihodinamice). Cum majoritatea studiilor incluse au fost efectuate în S.U.A 
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prezenţa programului A.A în acest grup se referă la participarea dictată de un 
tribunal la şedinţele A.A. 

 
Categoriile “tratament standard” şi “consiliere generală” se referă la 

intervenţiile utilizate pentru grupurile de control. Autorii susţin că doar pentru un 
studiu neeficient în intervenţie nu înseamnă că acea intervenţie nu este eficientă. 
Cu toate acestea, este puţin probabil ca modalităţile aflate la coada listei să 
prezinte un real efect terapeutic. 
 

TABEL 1 - Primele 10 modalităţi terapeutice dovedite eficace ordonate în 
funcţie de eficacitatea dovedită şi calitatea suportului ştiinţific 

 

 
 

TABEL 2 - Ultimele 10 modalităţi terapeutice  ordonate în funcţie de 
eficacitatea dovedită şi calitatea suportului ştiinţific 

 
Nr.crt. Modalităţi terapeutice Numărul de studii de evaluare 
37 Antidepresive , non-SSRI 6 
38 Terapie rezidenţială 12 
39 Alcoolicii anonimi 7 
40 Auto- confruntare cu înregistrare 

video 
8 

41 Tratament standard 15 
42 Training în relaxare  18 
43 Consiliere confruntativă 11 
44 Psihoterapie (Psihodinamică) 18 
45 Consiliere generală în alcoolism 20 
46 Cursuri, filme, grupuri cu scop 

Educativ 
23 

                             

Nr.crt. Modalităţi terapeutice Numărul de studii de evaluare 
1 Intervenţii scurte 31 
2 Intervenţii de creşterea motivaţiei 17 
3 Agonişti GABA (Acamprosat) 5 
4 Anagonişti opioizi(Naltrexona) 6 
5 Trainingul abilităţilor sociale 25 
6 Abordarea de reinserţie comunitară 4 
7 Contractare comportamentală 5 
8 Terapie familială comportamentală 8 
9 Managementul de caz 6 
10 Auto-monitorizare 6 
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INTERVENȚII PSIHOSOCIALE INTEGRATIVE  
 
1. Expunerea la stimuli activatori 
 

Este o intervenţie care are la bază teoriile condiţionării, în acest caz 
condiţionarea clasică. Diverse elemente din mediu (persoane, obiecte , situaţii sau 
locuri) devin, prin asocierea frecventă cu consumul de substanţe, stimuli 
condiţionaţi. Atunci când fostul consumator, acum abstinent, se afla în prezenţa 
acestor stimuli, el va exprima o serie de reacţii fiziologice şi psihologice care, în 
plan comportamental, vor determina reluarea consumului (Hriscu Ioan 2004). 

 
În afara acestui model simplu, pavlovian, o altă variantă de conceptualizare 

a acţiunii stimulilor activatori stipulează un proces în doi paşi în care stimuli 
condiţionaţi declanşează răspunsuri interoceptive care, la rândul lor, acţionează ca 
facilitatori ai reluării consumului (Kadden 2001 ). 

 
Tratamentele de expuneri la stimuli activatori  aduc pacienţii în contact cu  

elemente asociate consumului de alcool (băutura, pahare) şi îi pun în situaţia de a 
exersa strategii de coping, altele decât consumul, în speranţa că acestea vor fi 
apoi aplicate în situaţii similare în afara cadrului terapeutic. 

 
Două întrebări sunt determinate pentru dezvoltarea acestui tip de 

intervenţie :  
 în ce măsură pacienţii reacţionează într-adevăr la aceşti stimuli 

activatori? 
    şi 

 în ce măsură, reactivitatea la stimuli poate prezice potenţialul de 
recădere? 

 
Rezultatele studiilor efectuate până acum sunt departe de a lămuri aceste 

probleme. Într-o serie de studii, expunerea la stimuli asociaţi consumului de 
alcool nu a determinat în mod semnificativ apariţia de răspunsuri condiţionate 
(Kadden, 2001). 

 
Între 30-50 % dintre alcoolicii supuşi acestei intervenţii în condiţii de 

laborator nu au raportat apariţia poftei de consum. Printre procedurile 
recomandate pentru creşterea sensibilităţii la acest tip de intervenţie se numără 
inducerea unor stări emoţionale negative la pacienţi, respectiv oferirea 
posibilităţii de a consuma alcoolul folosit ca stimul activator. Prima alternativă 
rezultă, într-adevăr, într-o creştere a răspunsului la stimuli activatori, dar 
potenţialul unui rezultat negative secundar aplicării unei asemenea  intervenţii 
(recădere) justifică o mare atenţie în evaluarea nivelului de expunere la stimuli 
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emoţionali negativi pe care fiecare pacient îl poate suporta (Stasiewicz şi alţii, 
1997). 

 
În ceea ce priveşte a doua-a întrebare, se recunoaşte existenţa unei legături 

între responsivitatea la stimuli activatori şi potenţialul de recădere, dar nu este 
încă clar care sunt cei mai valabili predictori ai reluării consumului (răspunsurile 
fiziologice, dorinţa raportată de a consuma). Astfel, afirmaţia potrivit căreia nici-
un studiu pe oameni nu a demonstrat că răspunsul la stimuli activatori este un 
factor cauzal al recăderii rămâne valabilă până în ziua de azi (Kadden 2001). 

 
Extinţia răspunsului condiţionat rămâne dificil de realizat în practică, 

fenomen ce ar putea explica  rezistenţa acestui tip de tulburări la tratament şi  
frecvenţa  fenomenului de recădere. Astfel, extincţia unui răspuns condiţionat se 
poate complica cu:  

 reapariţia spontană a răspunsului după o perioada de extincţie 
odată cu manifestarea unui stimul activator, 

 generalizarea (apariţia unor noi răspunsuri, diferite de cele stinse 
iniţial, capabile să determine reluarea consumului), 

 reinstalarea rapidă a unui răspuns condiţionat după o doza iniţială 
de alcool. 

 
În ce priveşte studiile care au evaluat efectul acestui tip de intervenţii 

asupra comportamentului de consum, acestea, puţine la număr, se împart în: 
 studii care evaluează  cue exposure aplicată  singură (vs.un alt 

tratament); 
 studii care evaluează combinaţia între cue exposure şi alte 

tratamente  ( psihosociale, de tip treningul abilităţilor, sau 
psihofarmacologice). 

 expunerea la stimuli activatori singură s-a dovedit mai eficientă 
decât în training de relaxare nu în prevenirea reluării consumului, 
ci în diminuarea cantităţilor consumate şi în prelungirea 
perioadei de timp până la reluarea unui consum abuziv 
(Drummond, Glautier, 1994). 

 per total, studiile care au evaluat impactul acestui tip de 
intervenţie realizată fie singură, fie în combinaţie cu alte 
intervenţii de tip trainingul abilitaţilor au relevant că, deşi nu 
împiedică apariţia primului episod de consum, cue exposure 
reduce severitatea consumului odată cu recăderea produsă 
(Cadden , 2001).  
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2. Managementul  contingenţelor 
 

Această intervenţie are ca baze teoretice modelul condiţionării operante în 
care consumul de alcool este un comportament întărit prin efectele substanţei 
însăşi şi prin răspunsuri pozitive sociale. Strategia terapeutică integrativă vizează 
întărirea comportamentului de abstinenţă (prin vouchere care aduc foloase 
materiale sau oferirea de recompense). Astfel, spre deosebire de cue exposure 
care încearcă să acţioneze asupra antecedentelor consumului de substanţă, 
managementul contingenţelor acţionează asupra consecinţelor băutului. O 
variantă promiţătoare a acestui model  o reprezintă răsplătirea nu a abstinenţei în 
sine, ci a atingerii diverselor etape din tratament şi a obiectivelor propuse pentru 
schimbarea comportamentului de consum.  

  
În urma finalizării tratamentului, se facilitează contactul pacientului cu 

recompense naturale din mediu, fără a mai fi  nevoie de recompensare prin 
vouchere. 
 
 3. Abordarea de reinserţie comunitară 
 

Această abordare reprezintă de fapt un amestec destul de integrativ de 
intervenţii, aducând laolaltă elemente din trainingul abilităţilor de coping, 
trainingul abilităţilor de socializare, terapie familială, comportamentală şi 
utilizarea disulfiramului.  
          

4. Trainingul abilităţilor sociale 
 

Sub acest nume sunt incluse intervenţiile terapeutice de origine cognitiv-
comportamentală ancorate în teoriile învăţării sociale şi ale condiţionării operante 
(Longabaugh , Morgenster, 1999).  
 

Aceste programe au în comun următoarele două aspecte: 
 pun accentul pe analiza funcţională a consumului de alcool 

(înţelegerea antecedentelor şi consecinţelor consumului) şi 
 formează abilităţi cu ajutorul cărora pacienţii devin capabili să 

recunoască situaţiile sau stările de risc, în care sunt cel mai 
vulnerabili, să le evite atunci când e posibil sau  să facă uz de 
abilităţi  cognitive şi comportamentale de coping. 

 
Skills training (ST) este de multe ori aplicată ca o componentă a unui 

program mai complex. Studiile care au evaluat această intervenţie ca tratament 
unic nu au produs rezultate pozitive (Shand , 2003). De asemenea, atunci când ST 
a fost comparată cu alte modalităţi dovedite ca eficace (intervenţii motivaţionale, 
intervenţii de tip 12 paşi ) nu au fost detectate diferenţe semnificative (Kadden 
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2001). În plus, o analiză a studiilor care au evaluat această modalitate din punct 
de vedere al mecanismelor de acţiune  nu au putut releva care sunt ingredientele 
active ale programului şi nu a putut proba ipoteza conform căruia ST acţionează 
prin intermediul creşterii abilităţilor de coping. De asemenea, atunci când a fost 
probată într-un serviciu comunitar, ST nu a dovedit pe termen scurt  rezultate 
superioare tratamentului de control de tip consiliere şi facilitare pentru afiliere la 
AA (Morgenstern , Blanchard , 2001). 
 

Astfel, după o perioadă în care ST părea a deveni cea mai acceptabilă 
formă de tratament, cel puţin în rândul comunităţii ştiinţifice şi de practicieni, 
studiile din  ultima perioadă invită la nuanţarea entuziasmului iniţial. ST rămâne 
un tratament eficient, cost-eficient deoarece are eficienţă egală, are regim de grup 
şi individual (Cecilia 2001), cu rezultate durabile şi comparabile cu alte 
intervenţii. Rămâne de explorat care sunt componentele ei eficace care ar trebui 
dezvoltate pe viitor şi care este cea mai potrivită formulă de aplicare pentru a 
maximaliza efectele asupra schimbării comportamentului de consum. Deja au fost 
raportate rezultate îmbunătăţite prin asocierea expunerii la stimuli activatori, a 
medicaţiei anticraving de tip naltrexonă, a intervenţiilor de creştere a motivaţiei. 
 
 
5. Intervenţiile scurte (IS)    
 

IS sunt eficace în reducerea mortalităţii în rândul consumatorilor alcoolici. 
În diferite studii, efectul la distanţă al IS a fost evaluat a fi semnificativ pe termen 
mediu, 1-2 până la 5 ani (Hulse, Tait 2003; Shand, 2003). O serie de studii 
multicentrice care au implicat un număr mare de pacienţi – peste  1500 persoane 
în 8 ţări au impus acest tip de intervenţie pe lista formelor eficiente de tratament 
al problemelor legate de abuzul de alcool. 

 
Conform  Grand-ei Mesa, IS în tulburările legate de consumul de alcool 

sunt cele mai extensive intervenţii studiate în acest domeniu. Formula „IS‟ descrie 
o mare varietate de proceduri, de la simpla sfătuire cu privire la limitele unui 
consum moderat de alcool şi la efectele negative ale abuzului, la intervenţii mai 
complexe, posibil întinse pe mai multe şedinţe. Ele au fost împărţite în:   

 IS  - oportuniste = acordate persoanelor care solicită tratament pentru o 
altă problemă  decât cea legată de consumul de alcool, dar care sunt 
identificate printr-un test de screening ca fiind la risc. 

 IS  - scurte = dedicate persoanelor care solicită ajutor specific pentru o 
problemă legată de consumul de alcool; acestea includ mai multe şedinţe, 
se adresează persoanelor cu probleme mai severe şi sunt oferite de un 
personal specializat.  
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Numărul mare de studii şi meta-analize care au evaluat  IS  se datorează în 
parte posibilităţii aplicării lor la un număr mare de pacienţi, mai ales în cadrul 
îngrijirilor  medicale primare, cu costuri mult diminuate faţă de alte intervenţii 
mai specializate. 
 

Concluziile studiilor de evaluare pot fi sumarizate astfel :  
 IS sunt eficace în reducerea consumului de alcool în comparaţie 

cu grupurile de pacienţi care nu primesc nici-un  fel de 
intervenţii; 

 IS sunt eficiente indiferent de tipul serviciului unde sunt oferite  
(spital , ambulatoriu , cabinet medicină de familie); 

 IS sunt la fel de eficace ca  şi  intervenţiile specializate mai 
intensive; 

 IS sunt mai eficace pentru consumatorii cu un nivel mai scăzut al 
severităţii problemelor legate.       

 
6. Intervenţiile motivaţionale 
(Interviu motivaţional, intervenţii de creştere a motivaţiei, intervenţii de facilitare 
a schimbării). 

Interviul motivaţional – IM – (Miller şi Rollnick, 1991) este un stil de 
relaţionare cu pacientul care pune accentul pe un contact empatic, non-
argumentativ şi care formulează o serie de intervenţii menite a facilita schimbarea 
percepţiilor pacientului asupra dependenţilor de alcool,  facilitând procesul de 
schimbare. Autorii au definit  IM ca o „metoda directivă, centrată pe client, care 
vizează creşterea motivaţiei interioare pentru schimbare prin explorarea şi 
rezolvarea ambivalenţei clientului”. 

 
IM au fost evaluate atât ca tratament unic, cât şi în combinaţie cu alte 

intervenţii terapeutice. Dovezile de până acum arată că: 
 IM sunt eficace ca tratament unic în cobinaţie cu nici un 

tratament; 
 IM sunt la fel de eficace ca şi alte metode terapeutice dovedite ca 

eficiente  (ST şi IS); 
 Nu s-a dovedit un beneficiu semnificativ la adăugarea IM unor 

alte forme de tratament psiho-social; 
 O formă combinată, oferind  IM în cadrul unor intervenţii scurte 

s-a dovedit eficace în comparaţie cu lipsa tratamentului. 
 

IM se sprijină pe ipoteza că un stil non-confruntativ, empatic al 
terapeutului este de natură să crească aderenţa la tratament, să diminueze 
rezistenţele pacientului şi, per total, să crească rata de succes a intervenţiei 
terapeutice. 
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În schimb, intervenţiile confruntative se asociază cu un nivel crescut al 
rezistenţei pacientului şi un prognostic mai prost la un an. Diferenţe s-au 
înregistrat şi în evoluţia pacienţilor care au fost primiţi imediat după sosire  în 
comparaţie cu cei a căror primire a fost întârziată, cu cei din primul grup 
prezentând o reducere semnificativă a consumului în comparaţie cu al 2-lea grup. 
 
7. Terapiile familiale şi de cuplu 
 

Există  o mare varietate de modalităţi terapeutice care iau în considerare 
familia sau cuplul din care face parte pacientul cu probleme de dependenţa şi 
abuz etanolic. Deşi terapia familială sistemică rămâne o forma foarte populară de 
tratament, puţine studii au evaluat eficienţa acesteia. Majoritatea evidenţelor 
susţin eficacitatea variantei comportamentale  (în care partenerul este învăţat să 
răsplătească abstinenţa şi să descurajeze consumul, precum şi abilităţi de 
îmbunătăţire şi creştere a coeziunii în relaţie).  

 
Această modalitate include un contract de administrare supervizată a 

disulfiramului, anumite prescripţii comportamentale şi training  în abilităţi de 
negociere şi comunicare. 

 
Cea mai semnificativă susţinere o au intervenţiile de cuplu practicate în 

cadrul CRA – pe altă parte prezenţa altor forme de intervenţie (individuale) nu 
permite afirmarea unui efect separat al componentei familiale. În total, terapia 
familială sistemică s-a dovedit mai eficientă decât lipsa tratamentului, dar 
inferioară tratamentelor individuale prezentate mai sus, cu excepţia includerii lor 
in cadrul mai larg al CRA. Terapiile familiale orientate comportamental au 
prezentat o rată de succes similară terapiilor individuale şi nu s-a înregistrat un 
beneficiu în plus prin adăugarea participării consumatorului a grupurilor de tip 
AA. De asemenea adăugarea unei componente familiale la un program de tip ST 
se soldează cu rezultate superioare.    
 
8. Material de auto-ajutor/auto-control 
 

Iniţial, acestea au apărut sub forma a diverse cărţi sau broşuri care asistă 
pacientul în schimbarea comportamentului de consum. Astfel, ele se adresează 
persoanelor cu severitate redusă a problematicii de consum care păstrează resurse 
de auto-control. Deşi există o varietate mare în conţinut, multe astfel de publicaţii 
conţin informaţii cu privire la efectele consumului abuziv de alcool, tehnici de 
stabilire a obiectivelor şi de luare a unei decizii privind schimbarea 
comportamentului de consum precum şi strategii de iniţiere şi menţinere a 
schimbării. Relativ recent, astfel de resurse au început să apară pe internet, 
adăugându-şi beneficiul flexibilităţii şi deplinei anonimităţi în accesarea lor. 
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Există puţine studii care să evalueze efectul la distanţă al acestei forme de 
intervenţie. Datele disponibile până acum arată un efect pozitiv faţă de lipsa 
oricărui tratament, dar inferior tratamentelor individuale (Shand et al., 2003). Un 
studiu (Hulse , Tait, 2003) a raportat rezultate similare la 5 ani distanţă pentru un 
pachet informativ versus o intervenţie scurtă motivaţională. 
 
9. Intervenţii psihofarmacologice 
 

Datele disponibile în prezent susţin eficacitatea a patru intervenţii 
farmacologice (Berglund et al., 2003): 

 medicaţia aversivă (tip disulfiram - dovezi există doar  pentru   
superioritatea  administrări acestui tratament sub supervizare); 

 acamprosat (Campral); 
 naltrexonă (ReVia); 
 tratamentul comorbidităţilor psihiatrice. 

 
Tratamentul cu disulfiram prezintă o serie de recomandări, în special în 

cadrul CRA când este administrat sub supervizare. Tratamentul mai mult de 1 an 
cu disulfiram se asociază cu un prognostic bun,  nu însă şi cel înregistrat doar în 
primele 6 luni (Berglund, 2005), în plus, medicaţia benzodiazepinică are o 
susţinere foarte puternică în tratamentul sevrajului la alcool. Mai puţin suport 
există pentru practica adăugării medicaţiei antiepileptice. Tratamentul cu 
antidepresive şi buspironă este eficient în tratarea depresiei, respectiv anxietăţii, 
dar nu are efect asupra problematicii de consum în afara tratamentului specific. 
Tratamentul cu acamprosat şi naltrexonă (din păcate nedisponibile în România) 
este eficient şi asocierea cu intervenţii psihosociale se soldează cu rezultate 
îmbunătăţite. 

 
O dezvoltare  interesantă în acest domeniu o reprezintă înregistrarea pe 

computere portabile de către pacienţi a stimulilor activatori care acţionează în 
mediul lor de viată şi care se soldează cu apariţia poftei de consum şi abuz 
(craving). Astfel, dacă cravingurile obţinute în condiţii de laborator nu au prezis 
reluarea consumului, în schimb s-a observat o creştere a responsivităţii la stimuli 
activatori din mediul natural înaintea unui episod de consum  şi o scădere a 
acesteia după (LITT, 1990) . 
 
CONCLUZII 
 

În ultimii treizeci de ani, numeroase metode terapeutice au fost dezvoltate 
în domeniul tratamentului consumului de substanţe. În paralel, s-a dezvoltat acti-
vitatea de cercetare a eficacităţii şi eficienţei acestor modalităţi, atenţie specială 
primind obţinerea unor răspunsuri la întrebări precum: Ce tratamente sunt (mai) 
eficace? Care sunt elementele care asigură eficacitatea unui anumit tratament? Ce 
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rezultate se obţin prin combinarea diverselor tratamente?  Există anumite 
caracteristici ale pacienţilor care îi recomandă pentru o formă de tratament mai 
degrabă decât pentru alta (treatment matching)! Care sunt căile de administrare 
(individual vs. grup, intens vs. limitat, comunitate, ambulatoriu vs. rezidenţial, 
spitalicesc) cele mai potrivite pentru un tratament? Care sunt motivele pentru care 
persistă o slabă integrare a noilor forme de tratament în practica curentă a multor 
centre terapeutice (alternativ, de ce se persistă în aplicarea unor intervenţii 
dovedite ca ineficace)? 
 

O metaanaliză recentă a produs următoarele concluzii (Berglund et al., 
2003): 

 Tratamentul   este  eficace:   în  comparaţie  cu grupurile care nu primesc 
nici un fel de intervenţie, grupurile de pacienţi care primesc anumite 
forme de tratament au rezultate semnificativ mai bune; 

 Tratamentul specific este superior tratamentului standard. Tratamentele  
specifice  (terapia  motivaţională,   terapia cognitiv-comportamentală, 
intervenţiile de tip 12 paşi) sunt cele care prezintă o bază teoretică solidă, 
sunt ghidate după un manual,  sunt efectuate de terapeuţi calificaţi care 
primesc supervizare.  Tratamentul  standard sub forma grupurilor de 
suport sau de consiliere generală sunt slab definite conceptual şi au 
rezultate mai slabe. 

 Deocamdată, dovezile care susţin patient matching sunt slabe. 
 Rămâne neconcludentă asocierea dintre tipul serviciului  (ambulatoriu  

vs.   spital),   intensitatea tratamentului şi rezultat. Totuşi, este dovedită 
asocierea între intensitatea tratamentului şi severitatea condiţiei 
pacientului. 

 Persoanele cu probleme minore-medii legate de consumul de alcool 
beneficiază în măsură egală de pe urma unui tratament mai puţin intens 
(gen IS) ca şi de pe urma unui tratament mai extensiv.  

 Pacienţii   care   prezintă   probleme  asociate (comorbiditate psihiatrică, 
probleme sociale cum ar fi lipsa unei locuinţe) au nevoie de intervenţii 
care să includă aceste aspecte (management de caz). 

 
Cercetarea riguroasă, sub forma trialurilor care presupun tehnici precum 

randomizare, standardizare a intervenţiilor în forma unor manuale pentru 
terapeuţi, proceduri de evaluare a fidelităţii intervenţiilor a avut ca efect benefic 
demonstrarea eficacităţii tratamentelor existente şi implementarea lor în cadrul 
serviciilor comunitare. Pe de altă parte, acest model a avut ca efect negativ 
restrângerea dezvoltării unor modalităţi terapeutice noi mai puţin adaptabile 
acestei forme de evaluare şi nedezvoltarea cercetărilor eficienţă, care să evalueze 
rezultatele implementării unei terapii (Caroll, Onken, 2005).  
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Basmul – un drum psihoterapeutic 
psiholog Sabina Strugariu 

 
 
ABSTRACT 
 

Basmul are, asemenea psihoterapiei integrative, capacitatea de a conţine 
în interiorul său o multitudine de abordări diverse şi complexe, fără ca acest 
lucru să-i ştirbească din unitate, ci din contră, sporindu-i integritatea. Istoria ne 
povesteşte că una dintre primele utilizări ale basmului a fost sub forma unei căi 
de transmitere a tradiţiilor, valorilor, normelor şi învăţămintelor, de la o 
generaţie la alta, păstrându-şi, sub forma arhetipurilor complexitatea 
semnificaţiilor. Apoi, de-a lungul timpului, ca instrument de cunoaştere, 
comunicare şi drum miniatural al vieţii, basmul a devenit, ca şi visul, o metodă 
prin intermediul căreia se pot readuce şi decodifica, din inconştient în conştient, 
înţelesurile tăinuite, ascunse sau reprimate, ale psihicului. Având ca puncte de 
referinţă diferitele teorii elaborate cu privire la basm şi întrepătrunderea sa cu 
psihoterapia, acest studiu  urmăreşte surprinderea corelaţiilor ce există între 
basm şi psihoterapie, atunci când vorbim de basm ca metaforă a etapelor 
parcurse într-un proces psihoterapeutic integrativ.  
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“Realitatea e ruina unui basm.” 

~Lucia Blaga~ 
 
 

“Some day you will be old enough to start reading fairy tales again.” 
(“Într-o zi, vei fi suficient de mare, încât să începi să citeşti basme din nou.”) 

 
~C.S. Lewis~ 

 
“Fairy tales are more than true; not because they tell us that dragons exist, but 

because they tell us that dragons can be beaten.” 
(“Basmele sunt mai mult decât adevărate; nu pentru că ne spun că dragonii există, 

ci deoarece ne spun că aceşti dragoni pot fi învinşi.”) 
 

~ G.K Chesterton ~ 
 

"Deeper meaning resides in the fairy tales told me in my childhood than in any 
truth that is taught in life." 

(“În basmele pe care le-am auzit în copilărie sălăşluiesc înţelesuri mult mai 
profunde, decât în oricare adevăr care este predat în viaţă.”) 

 
~Johann Christoph Friederich v. Schiller~ 
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Abordări teoretice privind originile şi evoluţia basmului 
 

Basmul – termen ce îşi are provenienţa în slavonă basnŭ, care înseamnă 
născocire, scornire – este considerat a fi una dintre cele mai vechi specii ale 
literaturii orale. Asemenea basmelor, teoriile despre originea lor au fost multiple 
şi variate: teoria mitologică, teoria indianistă, teoria antropologică, teoria onirică 
şi teoria ritualistă. 

 
Procesul psihoterapeutic se prezintă ca o călătorie împreună, psihoterapeut- 

client, pe drumul clientului către Sine şi către propria sa stare de bine. Acest lucru 
nu ar fi însă posibil fără cunoaşterea şi înţelegerea persoanei, a contextului şi 
stilului ei de viaţă, a mediului din care provine şi a celui în care trăieşte, precum 
şi a dificultăţilor cu care se confruntă, pe scurt, istoria de viaţă a persoanei. Din 
acest motiv a vorbi despre basm, fără a-i cunoaşte diversitatea formelor de 
existenţă, contextul şi complexitatea apariţiei şi evoluţiei, ar însemna să-i 
reducem importanţa, simplificându-i sensurile.  

 
Basmul se aseamănă, astfel, psihoterapiei datorită faptului că teoriile şi 

abordările privind atât originea, cât şi evoluţia basmelor sunt uneori 
contradictorii, purtând amprentele celor care le-au creat, folclorişti, antropologi, 
sociologi, filologi, psihologi ş.a.m.d., dar care reuşesc să coexiste impunăndu-se 
în literatura de specialitate drept repere. 

 
Fraţii Grimm au fost cei care au lansat teoria mitologică, Wilhelm Grimm 

declara că “sursa tuturor basmelor se află în mituri, adică resturi din credinţele 
vechilor triburi indo-europene şi care fuseseră răspândite în timpul migraţiilor, în 
întreaga Europă.” (Legende populare româneşti, 1983, p.VI). 

 
O distincţie între mit şi basm afirmă: “[...] funcţional, legenda descrie, iar 

mitul explică; basmul creează o lume nouă, care îi este proprie, reorganizând 
elemente de legendă şi mituri primitive. În trecerea de la mit la basm nu se 
înregistrează numai o schimbare de funcţie, ci şi un salt pe un alt plan, într-un nou 
sistem cultural. Se elaborează o nouă strucură care corespunde unei noi necesităţi 
culturale şi spirituale” (Balász Lajos, 2003, p.102). 

 
Teoria indianistă a fost expusă de Theodor Benfey conform căreia “India e 

sursa primordială a basmului popular [...] izvorul unic al basmului, cu excepţia 
basmelor cu animale, care sunt de extracţie grecească.”(idem, p.VI) Pe de altă 
parte, deşi adept al teoriei indianiste, filologul şi folcloristul român, M. Gaster 
afirma că „[...] La basme, din contră, întocmai ca la poveşti, istorioare şi snoave, 
ne ajunge citirea lor în diferite literaturi pentru a recunoaşte imediat [...] că sunt 
într-o haină română, acolo într-o haină germană, dincolo într-una franceză...” (M. 
Gaster, 1883, p.546) 
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O a treia teorie, cea antropologică, s-a născut odată cu ideea evoluţiei 

culturale, care îşi are rădăcinile în evoluţionismul biologic al lui Charles Darwin. 
Susţinătorii ei, printre care E.B. Taylor şi Andrew Lang, dezvoltată mai târziu şi 
de alţi cercetători, au  afirmat că „am arătat numeroasele căi pe care un basm, o 
dată conceput, poate fi difuzat sau transmis... Pe de altă parte, am spus adesea că 
în condiţii similare de gust şi imaginaţie (fantezie), de credinţe, de circumstanţe, 
un basm similar poate să se dezvolte în regiuni îndepărtate unele de altele.[...]” 
(citat în Legende populare româneşti, 1983, p. VIII). 

 
„Asemănările dintre basme sunt uneori atât de frapante încât devine greu să 

se stabilească unde anume trebuie căutat începutul. <Asemănarea nu presupune 
întotdeauna un contact între civilizaţii sau circulaţia dintr-un loc într-altul. 
Basmul este expresia unor forţe sufleteşti profunde. Cum natura umană este peste 
tot aceeaşi, basmele seamănă şi ele, fiind numai îmbrăcate în veşminte locale 
diferite, dar rădăcinile lor se află în adâncul fiinţei umane, astfel încât ele sunt nu 
numai universale, ci şi eterne.>” (Geoffrey Breton citat de Nicolae Dobrişan în 
prefaţă la „Noaptea neînfricaţilor”, 1991, p.VIII-IX). 

 
Friedrich von der Leyen a propus o nouă teorie a genezei basmului, cea 

onirică. Teorie susţinută şi de L. Laistner, iar la noi de B. P. Haşdeu. Pentru 
aceştia „visurile sunt acelea care dădeau naştere multor motive şi secvenţe 
descoperite în basmele populare.” (Legende populare româneşti, 1983, p. X) şi 
„visurile şi semnificaţia lor ar fi cheia care ar facilita înţelegerea basmelor 
populare, legendelor şi tradiţiilor” (idem, p. X). 

 
B. P. Haşdeu îşi argumentează teoria pornind de la caracteristicile comune 

ale basmului şi ale visului, cum ar fi faptul că: spaţiul şi timpul se estompează; 
visul şi basmul sunt crezute a fi adevărate; atât în vis, cât şi în basm, oamenii se 
luptă cu monştrii, zboară, se metamorfozează în diverse lucruri în mod firesc, nu 
se pune problema unor deosebiri de limbă şi alte aspecte asemănătoare. Plecând 
de la teza lui Haşdeu, Balász Lajos(2003) afirmă: „concluzia este că basmul nu s-
a născut într-o epocă sau într-o ţară oarecare, ci pretutindenea, o dată cu naşterea 
omenirii, pentru că toţi oamenii au visat, visează şi vor visa cât va exista 
omenirea” (p.102). 
 

De asemenea, Sigmund Freud a dat deosebite interpretări basmelor 
populare, prezentând basmele ca expresie a unor dorinţe înăbuşite. El a găsit 
basmele folositoare mai ales pentru a-şi susţine propriile teorii conform cărora 
atât basmele, cât şi visele utilizează simboluri pentru a exprima conflictele, 
anxietatea şi dorinţele ascunse, care au fost refulate în inconştient. În 
„Interpretarea viselor” (2003), dar şi în alte scrieri ale sale,  Freud a dorit să arate 
că basmele utilizează un limbaj simbolic care poate fi interpretat psihanalitic 
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pentru a revela conţinutul latent sau ascuns al minţii. Freud a observat, de 
asemenea, în „Omul cu lupi” (2000), făcând o paralelă cu basmele fraţilor Grimm 
– „Lupul şi cei şapte iezi” şi „Scufiţa roşie”, că visele pacientului său conţineau 
aceleaşi simboluri ca în aceste poveşti, pentru a exprima anxietatea sexuală 
rezultată din experienţele traumatice din copilărie. 

 
În societatea primitivă o importanţă extraordinară în cadrul ceremoniilor îl 

avea ritul indispensabil al recitării miturilor şi a legendelor. Arnold van Gennep şi 
Pierre Saintyves (Legende populare româneşti, 1983, p XI.), preluând unele idei 
ale şcolii antropologice engleze şi studiind viaţa băştinaşilor australieni, au 
formulat şi promovat teoria ritualistă cu privire la geneza poveştilor, Arnold van 
Gennep susţinând că „naraţiunile cu animale interesează în cel mai înalt grad 
tribul, datorită însemnătăţii animalelor totemice şi a riturilor legate de totem.” 
(idem). De asemenea, cercetătorul a mai afirmat că „miturile şi basmele 
primitive, reprezentau întotdeauna o lecţie de purtare sau ele erau folositoare 
tribului pentru desăvârşirea faptelor dorite.”(idem) 

  
În contextul teoriei mai sus menţionate, povestitorul ar fi avut, la începutul 

omenirii, un caracter utilitar, care s-a diminuat în timp şi o dată cu societăţile 
evoluate,  permiţând o schematizare a lor, de-a lungul timpului. Se consideră, 
astfel că miturile şi legendele sunt cele mai vechi, urmate de basmele cu animale 
şi, apoi, de basmul propriu-zis, care ar avea o funcţie estetică. 

 
Teoriile prezentate mai sus sunt doar mică parte din toate teoriile elaborate 

despre originea şi existenţa basmelor, fiind, în acelaşi timp, cele mai importante şi 
discutate. Fiecare dintre aceste teorii abordează anumite calităţi ale basmului, 
care, dacă e să facem o paralelă cu teoriile şi orientările din şi despre 
psihoterapie, care sunt la fel de multiple şi complexe, şi să le privim dintr-o 
perspectivă integrativă, am putea spune că există o strânsă legătură între ele, 
diversitatea lor îmbogăţindu-le universalitatea, fără a le ştirbi, în acelaşi timp, 
caracterul unic şi veridic.  

 
De asemenea, îl putem asemui pe terapeut povestitorului din trecut, ca fiind 

cel care duce mai departe, transmite, oglindeşte, dar, în acelaşi timp, schimbă şi 
transformă de la caz la caz, ghidează, adaptează şi potriveşte contextul şi cadru, 
astfel încât, mesajul să fie descoperit, conştientizat, metabolizat şi însuşit de către 
pacient(-ţi), la fel cum, o dată, acest lucru se obişnuia de către ascultător(i). 

 
Scopul studiului de faţă este întocmai acesta, de a valorifica prin paralela 

dintre analiza structurii şi tematicii basmului şi analiza structurii şi tematicii 
procesului psihoterapeutic integrativ, corespondenţa dintre basm şi terapie, 
povestitor şi terapeut, asemenea drumurilor iniţiatice ale Sinelui către Sine, a 
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dezvoltării personale şi autocunoaşterii, a descoperirii şi fructificării resurselor 
interioare atât în procesul vindecării Sinelui, cât şi în cel al autorealizării. 
 
 
Basmul în context psihoterapeutic 
 

 „Basmele şi povestirile, ca de altfel toate genurile literaturii populare, 
exprimă adevăruri despre viaţă ca valabilitate generală, ele fiind rezultatul unor 
experienţe colective, al căror depozitar – înţelepciunea populară şi tradiţia orală – 
le-a păstrat, transmis şi îmbogăţit sub învelişul din ce în ce mai cizelat ca formă şi 
mai cuprinzător în sensuri şi informaţii referitor la societate [...].”(Nicolae 
Dobrişan, prefaţă „Noaptea neînfricaţilor”,1991, p. XI). Această imagine a 
basmului ca deţinător şi transmiţător de înţelepciune, tradiţie, valori, norme şi 
credinţe este cea care face basmul un instrument de cunoaştere. Balász 
Lajos(2003) mai afirma, de asemenea, că „el [basmul] constituie, de fapt, o 
normă într-o societate în care există contradicţii, în care omul este supus 
limitărilor materiale şi sociale, unde există, deci, o ordine socială, care îi separă 
pe oameni în clase privilegiate şi neprivilegiate. Numai aşa se poate explica de ce 
basmul a putut conserva până în epoca modernă elemente ale culturilor 
primitive.” (p.102) 

 
Aceeaşi idee o putem regăsi şi în terapie, ca proces ce conţine deschiderea 

spre universul interior al fiecăruia, plecând de la conştient, deci individual spre 
inconştientul colectiv şi reciproc, acest lucru dacă privim inconştientul colectiv ca 
pe un „depozitar”(N. Dobrişan, 1991, p.XI) al arhetipurilor şi al simbolurilor cu 
care operează conştientul.         

 
Regăsim această idee în următoarea formă în cartea Mihaelei Minulescu 

„Introducere în analiză jungiană”(2001): „imaginile arhetipale sunt imagini 
fundamentale, profunde, formate prin acţiunea arhetipurilor asupra experienţei 
acumulate de individul concret. Ele au specific faptul că înţelesul lor este 
universal şi generalizabil şi exercită un efect afectiv de tip numinos, de 
irepresibilă sacralitate, respect, atracţie. Manifestarea lor a condus omenirea spre 
mitologeme, exprimarea simbolică a acestor figuri la nivelul marilor creaţii 
colective – religiile, miturile, legendele, şi, nu în ultimul rând, basmele, ritualurile 
popoarelor de pretutindeni. Ceea ce revine cu a spune că miturile reprezintă 
expresia nemijlocită a inconştientului colectiv. În plan individual, expresia unor 
imagini arhetipale poate lua forma unor simboluri specifice în vise sau în reverii, 
în condiţii de normalitate a funcţionării psihice” (p.38). 

 
Marie Louise von Franz, citată de Paola Santagostino(2008) afirma că 

„basmele sunt expresia cea mai pură şi mai simplă a proceselor psihice ale 
inconştientului colectiv” (p.14), idee ce susţine, la rândul ei, universalitatea 
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basmelor şi capacitatea acestora de a activa înţelesurile comune, profunde şi 
reale, valabile pentru fiecare individ în parte, ca şi pentru toţi indivizii, laolaltă. 

 
Basmele şi povestirile sunt, cu adevărat, expresia unor forţe sufleteşti, 

adânci la toate popoarele, neavând ca temei un singur motiv, ci un complex de 
motive. Motivele comune care se regăsesc înglobează, de asemenea, şi unele 
deosebiri de la ţară la ţară şi de la zonă la zonă. Mai întâi basmele de factură 
populară, spuse din generaţie în generaţie, şi adaptate mereu, în funcţie de situaţie 
şi vremuri, de către cei ce le povestesc,  apoi, basmele culte, şi nu în cele din 
urmă, basmele cu mesaj terapeutic. 

 
Sempronia Filipoi (1998) afirma că „înainte ca psihoterapia să devină o 

modalitate ştiinţifică de abordare, basmul era deja un element folcloric, poate 
chiar tradiţional de terapie şi pedagogie prin folosirea metaforei” (p.3). Autoarea 
enumeră opt avantaje ale folosirii „conştiente” a basmelor cu mesaj terapeutic 
sau, am putea spune, a mesajelor din basme, drept terapeutice, şi anume: 1. 
iluminarea, deoarece basmul nu se adresează, în sine, doar logicii şi raţiunii, ci 
imaginaţiei, intuiţiei şi creativităţii, lărgind astfel spaţiul interior al pacientului; 
2. transmiterea de modele comportamentale şi valori morale, acestea fiindu-i doar 
sugerate pacientului, într-un mod ludic, mai mult, astfel încât pacientul să îşi 
însuşească mesajul terapeutic; 3. mesajul terapeutic este preluat la fel ca mesajul 
unui vis,  deoarece mesajul nu este impus ca adevăr absolut, obligaţie sau morală; 
4. basmul nu ajunge să fie un trigger pentru declanşarea rezistenţei în terapie, nu 
există confruntare directă între terapeut şi pacient; 5. basmul aduce soluţii cu totul 
neaşteptate, cu efect emoţional pozitiv, combate obişnuinţele şi blocajele care-l 
ţin în acelaşi loc pe pacient, punându-l pe acesta, faţă în faţă, cu imprevizibilul şi 
cu noi perspective; 6. pacientul are posibilitatea să lărgească sensul original al 
mesajului terapeutic, acesta ia din basm, ceea ce rezonează cu propria sa 
experienţă şi cu modul său de a privi lucrurile; 7. mesajul terapeutic se 
tezaurizează, poate fi imediat, aparent, deghizat sau ascuns, şi anume pacientul 
îşi însuşeşte mesajul aparent ambiguu, după propriile repere, putând astfel să 
reactiveze mesajul terapeutic în diferite situaţii, după cum consideră de cuviinţă; 
8. basmul cu mesaj terapeutic poate fi folosit în combinaţie cu orice altă tehnică 
şi la orice nivel al procesului terapeutic. 

 
În acelaşi sens, Nossrat Peseschkian a dezvoltat pornind de la ideea 

utilizării, în terapie, a poveştilor din diferite culturi, ca variante de a găsi soluţii la 
problemele tradiţionale existente, o formă de psihoterapie, şi anume, psihoterapie 
pozitivă. În acest scop, autorul priveşte poveştile, dintr-o perspectivă 
transculturală, conţinutul acestora reuşind să ajute persoana să îşi lărgească 
orizontul, perspectiva luând contact cu alte reguli, norme, valori şi modalităţi de 
rezolvare a conflictelor, obţinându-se în acest fel o renunţare la prejudecăţi, o 
interacţiune cu alte moduri de gândire şi o descătuşare a emoţionalului. „Astfel, 
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povestirile pot fi considerate o abordare decisivă pentru modificarea conştiinţei, 
premisă pentru orice schimbare în politică, economie şi comportamentul faţă de 
mediul înconjurător.” (N. Peseschkian, 2005, p.16). 

 
Mai putem, de asemenea, vorbi despre „metoda fabulaţiei” sau „tehnica 

inventării unui basm”, sau „Cum să te vindeci cu o poveste” (2007), metodă 
folosită de Paola Sanagostino şi prezentată în cartea mai sus menţionată: „am 
utilizat-o ca metodă de stimulare a autovindecării, de dezvoltare a conştiinţei de 
sine şi a creativităţii” (p. 9-10). Ca şi S. Filipoi, regăsim şi la P. Santagostino, 
ideea de basm ca instrument de comunicare şi de autocunoaştere. Inventând şi 
construind un basm materializăm prin simboluri şi reprezentări, ceea ce, în viaţa 
de zi cu zi, rămâne ascuns conştiinţei şi care, de cele mai multe ori, constituie 
deblocarea resurselor interioare şi activarea lor. 

 
Simbolistica viselor nu este singurul aspect de acest fel, al inconştientului 

uman, supus cercetărilor şi interpretărilor, de-a lungul timpului şi al dezvoltării 
psihoterapiei. Basmele au fost şi rămân în atenţia psihoterapeuţilor şi 
cercetătorilor în domeniu, pentru bogăţia imaginilor, simbolurilor şi înţelesurilor 
pe care le conţin şi cu ajutorul cărora se readuc în conştiinţă, nu doar realităţile 
Sinelui şi dificultăţile cu care acesta se confruntă, ci şi modalităţile de a le 
înfrunta, depăşi şi integra în procesul de vindecare şi autocunoaştere. 

 
Basmul prezintă problemele vieţii în miniatură sau, altfel spus, le 

oglindeşte viaţa prin fantazie, magie, neprevăzut: „drumul nostru prin viaţă este 
asemenea eroului unui basm, plin de capcane şi primejdii. Doar cine e pregătit va 
merge mai departe, cine nu, va rămâne prins în împărăţii sau se va refugia în 
palate împărăteşti, aşa cum se întâmplă în multe basme” (Florentina Petcu, 2008). 
 
 
Basmul ca drum psihoterapeutic 
 

Nu de puţine ori, atunci când unei persoane i se pare nerealizabilă o idee, 
credinţă, aşteptare sau o acţiune prezentată de cineva, poate spune „trăieşti în 
basme” sau „viaţa reală nu este un basm, trezeşte-te, revino cu picioarele pe 
pământ!”. Acest lucru exprimă, de fapt, concepţia persoanelor, conform cărora 
basmele ar fi nişte poveşti cu precădere dedicate copiilor, în care finalul fericit 
sub forma binelui care învinge răul, de cele mai multe ori, este cel care le 
defineşte. Lucru nu întotdeauna adevărat dacă e să luăm, de pildă, basmul 
„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, al cărui sfârşit nu respectă  
cunoscuta expresie „şi-au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi”, făcându-l astfel 
pe cititor să se raporteze altfel la povestea prezentată, concentrându-se mai mult 
pe semnificaţia întâmplărilor prin care trece eroul, decât pe ideea de sfârşit. 
Basmele, în ciuda finalului, mai mereu optimist şi pozitiv, nu prezintă o viziune 
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simplistă, ci mai degrabă complexă, asupra lumii şi a realităţii, prin însuşi drumul 
pe care personajele basmului îl străbat de la începutul poveştii şi până la 
deznodământ. 

 
Una dintre caracteristicile care definesc basmul, ca gen literar, este cea a 

luptei dintre cele două dimensiuni ale vieţii: binele şi răul, dimensiuni clar 
conturate de atributele ce descriu fiecare personaj în parte şi acţiunile lor. Cel mai 
adesea, atunci când găsesc o legătură între viaţa lor şi basm, cititorii tind să se 
proiecteze în personajele pozitive, care reprezintă binele şi lupta pentru acesta. 
Acest lucru poate fi privit din mai mlte perspective, o dată ce păşim în sfera 
psihologică a interpretării basmelor, printre posibilele variante, ar putea fi şi 
următoarele: fie persoana se percepe ca o persoană bună, pozitivă, optimistă, 
luptătoare; fie se activează un mecanisim de apărare prin care persoana se 
conformează normelor şi valorilor, din copilărie sau din cadrul parental, ce au 
fost întărite şi confirmate de anturaj şi societate; fie persoana proiectează 
dorinţele şi aşteptările ei cu privire la ea însăşi, la dezvoltarea şi împlinirea ei. 

 
Dacă ar fi să privim scopul psihoterapiei de a însoţi persoana pe drumul 

autocunoaşterii, creşterii autonomiei, capacităţii de a face faţă propriei persoanei 
şi celorlalţi, de a relaţiona, de a fi autentică şi de a-şi înţelege mai bine părţile 
întunecate ale propriei fiinţe şi a le recunoaşte proiecţiile, din perspectiva 
drumului iniţiatic parcurs de eroul/eroina unui basm spre autocunoaştere şi 
însuşirea propriei meniri, prin depăşirea obstacolelor şi a încercărilor, atunci am 
putea privi „binele” şi „răul”, într-o manieră integrativă, astfel : ca simboluri ale 
Sinelui ca întreg, totalitate, uniune a opuselor. 

 
În cartea „Introducere în analiză jungiană” (2001), M. Minulescu prezintă 

concepţia lui Jung despre scopul psihoterapiei: „Jung face o diferenţă limpede 
între două scopuri ale muncii psihoterapeutice. Primul este acela al redării 
sănătăţii – vindecarea analizandului de suferinţa nevrotică sau psihotică. Al doilea 
este ghidarea procesului definit de Jung prin termenul de individuare, drumul spre 
sensul profund şi individual al vieţii”(p.79), individuarea reprezentând procesul 
prin care fiecare devenim cine suntem cu adevărat. Privit astfel basmul, din 
prisma acestui concept al individuării, personajul principal este, de cele mai multe 
ori, o persoană obişnuită, fără calităţi deosebite şi care nu prezintă, aparent, nici 
un interes, dar care o dată ales sau însuşindu-şi rolul de a aduce înapoi obiectul 
furat/ fata răpită, etc., ajunge să se afle pe sine. Depăşind obstacolele ce-i apar în 
cale, persoana află că este mai mult decât părea la început, descoperindu-şi părţi 
ale sale necunoscute până atunci şi care ar fi rămas astfel, dacă nu s-ar fi 
aventurat pe drumul, la fel de necunoscut, al maturizării. 

 
Această paralelă, între scopul psihoterapiei şi al drumului iniţiatic al 

eroului, ne aduce mai aproape de subiectul acestui studiu, asupra 
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corespondenţelor dintre basm şi terapie. Dincolo de teoriile mai sus prezentate, 
despre originea şi formele de manifestare ale basmelor, concepţia de basm ca 
drum al vieţii, perspectivă a psihologiei analitice şi utilizarea acestora ca metode 
şi tehnici psihoterapeutice, fie că îi sunt povestite pacientului/ clientului, fie că 
sunt inventate de acesta, mai putem aborda etapele basmului ca etape existente în 
desfăşurarea procesului psihoterapeutic. 

 
 Folcloristul şi formalistul Vladimir I. Propp, în „Morfologia basmului” 
(1970) susţine, plecând de la interpretarea a o sută de basme, teoria conform 
căreia basmele pot fi studiate şi comparate, examinându-se componentele de bază 
ale subiectului acestora. Propp şi-a argumentat teoria pornind de la ideea că toate 
basmele sunt construite din anumite elemente, pe care le-a numit funcţii. 
Următoarele funcţii, treizeci şi trei la număr, în opinia aceluiaşi autor, pot fi 
prezente în totalitate sau în parte, în cadrul basmului: 
 
1. prologul sau situaţia iniţială, în care se prezintă cadrul poveştii –membrii 
familiei eroului, cel mai adesea (deşi nu este propriu-zis o funcţie); 
2. absenţa sau dispariţia – unul din membrii familiei dispare de acasă; 
3. interdicţia – eroului îi este impusă o interdicţie; 
4. încălcarea interdicţiei – eroul ignoră interdicţia şi o încalcă; 
5. observarea – personajul negativ face o încercare de recunoaştere; 
6. adunarea informaţiilor – personajul negativ culege informaţii cu privire la 
victimă; 
7. înşelătoria – personajul negativ încearcă să păcălească victima; 
8. complicitatea – victima cedează înşelătoriei şi îşi ajută, involuntar, inamicul; 
9. ticăloşia – personajul negativ le face rău membrilor familiei; 
10. lipsa – unui membru al familiei îi lipseşte ceva sau îşi doreşte ceva; 
11. mijlocirea – nenorocirea este recunoscută, eroul este chemat; 
12. contraofensiva – căutătorii decid să contraatace; 
13. plecarea – eroul pleacă de acasă; 
14. prima funcţie a donatorului – eroul este testat, primeşte un obiect magic sau 
un ajutor; 
15. reacţia eroului – eroul reacţionează la fapta viitorului donator; 
16. reţeta agentului magic – eroul află/capătă modul e a folosi obiectul magic; 
17. transferul spaţial – eroul este îndrumat către obiectul căutat; 
18. lupta – eroul şi personajul negativ se luptă; 
19. însemnarea – eroul este stigmatizat; 
20. victoria – personajul negativ este învins; 
21. înfrângerea – nenorocirea iniţială sau lipsa sunt înfrânte; 
22. întoarcerea – eroul se întoarce; 
23. urmărirea – eroul este urmărit; 
24. salvarea – salvarea eroului de la urmărire; 
25. nerecunoaşterea – eroul, nerecunoscut, ajunge acasă sau într-o altă ţară; 
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26. revendicări nefondate – un erou fals prezintă revendicări nefondate; 
27. sarcina dificilă – o sarcină dificilă îi este propusă eroului; 
28. soluţia – sarcina este rezolvată; 
29. recunoaşterea – eroul este recunoscut; 
30. demascarea – personajul negativ sau falsul erou este demascat; 
31. transfigurarea – eroului îi este dată o nouă înfăţişare; 
32. pedeapsa – personajul negativ este pedepsit; 
33. nunta – eroul se căsătoreşte şi urcă pe tron. 

 
Scoţând funcţiile prezentate de Propp din cadrul basmului, le putem regăsi 

în contextul psihoterapiei integrative sub forma etapelor pe care procesul 
psihoterapeutic, în majoritatea cazurilor, le parcurge. Prezenţa acestor funcţii, pe 
care le-a identificat Propp, nu este, în mod necesar, obligatorie, în totalitatea lor, 
pentru fiecare basm, cum nu se întâmplă, nici în cadrul terapiei. Una dintre 
caracteristicile basmului este universalitatea, acesta conţinând înţelesuri profunde 
pentru foarte mulţi oameni (Stephen Flynn, trad. Alexandru Cojocaru, 2008), 
acelaşi lucru petrecându-se şi cu psihoterapia integrativă, datorită deschiderii spre 
cuprinderea a cât mai multor tehnici, metode, instrumente de acţiune, cunoaştere, 
comunicare, abordare a Sinelui şi a problemelor cu care acesta se confruntă, fiind 
potrivită, asemenea basmului, foarte multor persoane, care regăsesc în cadrul ei, 
doar ceea ce au nevoie, fără a trece, neapărat, prin toate etapele, ci doar prin cele 
necesare lor. 
 

Ca şi în cazul basmului, începutul şi încheierea terapiei nu se produc „la 
voia întâmplării”, ele marcând două momente esenţiale ale procesului 
psihoterapeutic integrativ: starea de rău, dezechilibrul iniţial şi starea de bine, 
echilibrul, sănătatea ca scop final. De asemenea, intrarea şi ieşirea din terapie 
trasează cadrul şi modalitatea de desfăşurare a procesului terapeutic, constituind 
premisele creării relaţiei terapeutice. Psihoterapia poate fi de scurtă sau de lungă 
durată, individuală sau de grup, ca proces de vindecare sau de dezvoltare 
personală, dar asemenea basmului, există câteva elemente caracteristice pe care le 
regăsim, indiferent care este forma de terapie la care ne referim. Propunând o 
paralelă între demersul psihoterapeutic integrativ şi etapele basmului, identificăm 
următoarele aspecte: 
 

Dacă luăm prima funcţie găsită de Propp, şi anume, prologul sau 
prezentarea membrilor familiei (1), neştiind că se referă la basm, am putea spune 
că e prima etapă a terapiei, cea anamnezică, urmată de prezentarea problemei, 
constând, în sensul celei de-a doua funcţii, în absenţă sau dispariţie (2): moartea 
unei persoane dragi, lipsa afecţiunii în copilărie, lipsa încrederii în sine, absenţa 
satisfacţiei, împlinirii personale, lipsa echilibrului, lipsa stabilităţii, ş.a.m.d..  
Interdicţia (3) impusă eroului din basm, de obicei, de către părinţi, alţi membrii ai 
familiei sau de persoanele cele mai apropiate acestuia, are legătură cu frica şi 
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neîncrederea pe care aceştia o manifestă în ceea ce priveşte capacităţile eroului, 
deocamdată, doar o persoană obişnuită, de a se descurca într-o anumită situaţie, 
pe care ei o percep periculoasă. În terapie, clientul poate aduce cu sine 
interdicţiile, cu care s-a confruntat în copilărie sau încă din copilărie, interdicţii 
cărora s-a conformat şi pe care le resimte şi acum. Aceste interdicţii mai pot fi 
ridicate de clientul însuşi, care, datorită lipsei de încredere în sine, îşi reprimă 
anumite trăiri, comportamente şi manifestarea acestora pentru a obţine aprobare 
din partea terapeutului, investit cu autoritate. Încălcarea acestor interdicţii (4), cel 
mai adesea, aduce cu sine sentimente de vinovăţie, clientul simţind că îşi înşeală 
astfel părinţii, pe sine însuşi sau că pierde aprobarea şi respectul, terapeutului, şi 
prin acesta aprobarea tuturor. Această etapă, a încălcării interdicţiilor, ar însemna 
un prim pas în procesul de maturizare şi constituire a eului şi anume a 
diferenţierii eului de „alter-ego” ca parte rejectată a propriei identităţi, ca parte 
neacceptată şi greu acceptabilă a acesteia (M.Minulescu, 2001). 

 
Treptat, clientul începe să fie mai atent la el însuşi, ceea ce presupune un 

grad mai mare de autoobservare (5). Acest lucru se întâmplă în contact cu 
terapeutul, care observă la rândul său clientul pe drumul propriu. Sempronia 
Filipoi (1998) afirma că basmul cu mesaj terapeutic are trei funcţii: de oglindă, de 
model şi de mediator. În terapia de sine stătătoare, am putea spune, că terapeutul 
are aceleaşi caracteristici. Cea de a-l oglindi pe client, aşa cum este el, într-un 
anumit moment; de model al autenticităţii, în special prin intermediul relaţiei 
terapeutice, ce se crează între cei doi; de mediator între client, cel prezent în 
terapie şi cel care acesta a fost, sau vrea să fie. 

 
Dacă privim, în contextul terapiei, personajul negativ ce apare în basm, ca 

parte întunecată, inconştientă, infantilă a clientului, pe care acesta nu şi-a 
integrat-o Sinelui, atunci putem spune că acest „personaj”, de cele mai multe ori, 
refulat, reprimat, revine în conştiinţă (6), în diverse forme, pentru a-i da ocazia 
clientului de a-l înţelege, după cum Jung afirma „în adult se ascunde un copil, un 
copil veşnic, aflat mereu în devenire, niciodată împlinit, având o statornică nevoie 
de îngrijire, atenţie şi educaţie” (C.G.Jung, 1994, p.15). De asemenea, această 
etapă, a adunării informaţiilor de către client şi terapeut reprezită şi o continuă 
reactualizare şi evaluare a muncii depuse de cei doi pentru a vedea în ce stadiu s-a 
ajuns. 

 
Ceea ce în basm numim înşelătorie (7), în terapie se manifestă sub forma 

rezistenţelor clientului la schimbare, la ceea ce nu vrea să vadă sau să accepte 
despre sine însuşi, despre ceilalţi şi activarea mecanismelor de apărare care 
perpetuează anumite tipare în modul de a înfrunta problemele reale. Această 
etapă, de cele mai multe ori, este urmată, pentru o perioadă scurtă sau lungă de 
timp, de complicitatea (8) clientului cu ceea ce îi este cunoscut, cu rezistenţa la 
schimbare, un anumit pattern, comportament, dependenţă de care îi este greu să 



Jurnalul Român de Psihoterapie Integrativă 
Nr. 1 

Iulie 
2010 

 

  84 www.irpi.ro                                            www.jurnal-integrativa.ro 

 

se desprindă, din frica asumării schimbării din ceva ce îi făcea rău, dar care, cel 
puţin, îi era cunoscut, în ceva ce s-ar putea să îi facă bine, dar e o necunoscută, 
aşteptată şi neaşteptată. 

 
Dacă schimbarea dorită nu se produce în momentul sau în modul în care 

este aşteptat, unii clineţi îşi pierd încrederea în eficienţa terapiei, refuzând 
asumarea responsabilităţii propriului efort şi a schimbării, fiind mai uşoară 
învinuirea celorlalţi sau a exteriorului (9). Astfel atenţia se focalizează mai mult 
spre lucrurile din afară, spre ceea ce nu fac şi nu au ceilalţi (10) şi spre tendinţa 
de asumare a rolului de salvator a celor din jur ca modalitate de a fugi de 
propriile nevoi, aşteptări sau dorinţe, proiectându-le în ceilalţi. 

 
Momentul în care clientul realizează unde este cu adevărat problema sau îşi 

dă seama că problema cu care se confruntă este a sa, nu a celorlalţi şi 
conştientizează (11) că nu este acelaşi lucru cu problema, tulburarea, boala, este 
momentul oarecum definitoriu pentru evoluţia lucrurilor, în care clientul îşi 
asumă procesul schimbării (12), implicându-se activ şi concret în „lupta” cu 
lucrurile, obiceiurile, problemele, etc. pe care şi le doreşte schimbate. 

 
Plecarea de acasă (13) a eroului din basm are echivalent primul pas al 

clientului, acţiunea în sine a schimbării propriu-zise. O dată făcut primul pas, 
terapeutul integrativ, având rolul donatorului (14), îl ajută pe client să îşi 
focalizeze atenţia către propriile resurse, interioare şi exterioare, utilizând 
tehnicile pe care şi le-a însuşit până în acel moment în cadrul propriei dezvoltări 
personale şi a formării profesionale (tehnici de hipnoză eriksoniană, tehnici 
utilizate în psihoterapia de cuplu şi familie, tehnici de somatoterapie, tehnici de 
psihoterapie psihanalitică, tehnici cognitiv comportamentale). Un exemplu de 
tehnică este cea cognitiv comportamentală a „temelor de casă”. Aşa cum, în 
basm, eroul primeşte un obiect cu însuşiri magice de la donatorul său, terapeutul 
dă unele „teme-ajutor” clientului. Tema dată clientului, care poate presupune să-
şi scrie gândurile într-un jurnal, să-şi păstreze cinci minute pentru sine în fiecare 
seară, să vorbească în faţa oglinzii, etc., are un dublu scop, ca şi în basm, primul e 
de încercare-responsabilizare a clientului: acordul asumat al schimbării nu se 
poate materializa doar verbalizându-se, este nevoie şi de o acţiune concretă în 
acest sens. 

  
Se observă astfel reacţia clientului (15) vis-a-vis de tema dată: 

neîndeplinirea temei poate sugera fuga de responsabilitate, neasumarea procesului 
de schimbare, frica de a acţiona, în timp ce îndeplinirea temei sugerează 
acceptarea provocării şi implicare activă. Al doilea scop al temei îl reprezintă 
schimbarea în sine: clientul îşi însuşeşte un nou comportament (16), o nouă 
atitudine, un nou stil de viaţă şi un mod sănătos de a pune problema, în acord cu 
sine însuşi. 
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Relaţia terapeutică conţine elemente din modul în care timpul şi spaţiul se 

reflectă în basm. Formulele de început şi de final ale basmului introduc cititorul 
într-un timp şi spaţiu fabuloase, mitice, îndepărtate, nedefinite sau foarte puţin 
definite, de exemplu: „tărâmul acesta şi celălalt” sau „a fost odată ca niciodată”, 
fără alte detalii. Aceste aspecte favorizează cu foarte mare uşurinţă călătoria 
eroului dintr-un colţ în altul al lumii, dintr-un moment al acţiunii în trecut sau 
viitor, realizându-se, adesea, prin zbor, teleportare, călătorie în timp sau alte astfel 
de mijloace fantastice de locomoţie.  

 
Relaţia terapeutică se caracterizează, la rândul ei, de un timp şi un loc 

special, conferit de cadrul în care se desfăşoară şedinţele terapeutice. În primul 
rând, este un loc ce inspiră siguranţă, securitate în faţa lucrurilor exterioare, care 
ameninţă echilibrul clientului; este un loc prielnic explorării interioare şi a 
înţelesurilor ce se ascund în spatele perioadelor de criză şi de confuzie (M. 
Minulescu, 2008), clientul putând călători în sine însuşi (17) prin întoarcerea în 
trecut sau proiectarea în viitor, pentru a-şi rezolva problemele din copilărie, 
pentru a se înţelege, sau doar pentru a-şi regăsi motivaţia şi sensul personal; 
empatia, înţelegerea, analiza, dezvoltarea personală şi autoreflexia, creativitatea şi 
autenticitatea sunt tot atâtea elemente ce conferă relaţiei terapeutice un cadru 
deosebit, faţă de cel cu care se confruntă clientul, în viaţa de zi cu zi. 

 
O dată însuşită schimbarea, clientul mai are de dus o importantă „luptă”: 

cu sine însuşi (18)  şi anume cea pentru menţinerea schimbării, în depăşirea 
prejudecăţilor şi preconcepţiilor, în renunţarea la valorile de împrumut şi la vina 
neîndreptăţită şi în întâlnirea cu personajul negativ, pe care îl denumisem, mai 
sus, partea întunecată a Sinelui, care, în contact cu pozitivul, îi conferă dinamism 
acestuia şi cu frica izvorâtă din acest contact. Aceasta luptă readuce, adesea, în 
prezent amintiri dureroase, răni (19) care au marcat la un moment dat, dar care 
nu sunt încă rezolvate şi integrate în istoria sa de viaţa. Victoria(20) sau 
integrarea cu succes a experienţei trecute este urmarea firească a ceea ce Jung 
numea existenţa unui lucru valoros în „umbră” (M. Minulescu, 2001, p 46) sau, 
altfel spus, ideea conform căreia din întuneric poate oricând să iasă ceva bun.    

 
Înfrângerea (21) personajului negativ reprezintă restabilirea stării de bine, 

de către client, şi deci regăsirea echilibrului său interior – iertarea, regăsirea 
liniştii, înţelegerea, acceptarea, depăşirea situaţiei problematice, vindecarea, 
împăcarea părţii luminoase şi acceptate, cu partea sa întunecată, etc.. 

 
Dacă ţinta eroului din basm este aceea de a restabili ordinea iniţială, 

obiectivul clientului spre finalul terapiei este cel al capacităţii de a  se transfera pe 
sine însuşi cu autonomia de sine şi independenţa proaspăt dobândite, în contextul 
real al vieţii sale (22). Acest lucru nu se întâmplă, întotdeauna, dintr-o dată, 
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îndoiala şi nesiguranţa întorcându-se (23), uneori pentru a pune la încercare 
stabilitatea schimbării clientului. De la această încercare, salvarea (24) poate veni 
doar de la client, prin asumarea responsabilităţii propriei persoane, după cum 
afirma Epictet „nimeni nu poate face rău unei alte persoane, dar fiecare îşi face 
rău sau bine prin intermediul propriilor acţiuni” (citat de Anselm Grün, 2007, p. 
15, trad. personală). Şi deci, un lucru pentru care clientul se mai pregăteşte, în 
terapie, este pentru faptul că schimbarea sa, le va afecta, într-o oarecare măsură, 
şi pe celelalte persoane din jurul său, făcându-le pe acestea să aibă diverse reacţii: 
de la bucurie până la nerecunoaşterea schimbării (25), în funcţie de percepţia şi 
aşteptările fiecăruia. 

 
Uneori schimbarea produce, chiar şi în client, reacţii de înstrăinare, atunci 

când intră în contact cu acea parte necunoscută a sa, la care am făcut referire ceva 
mai sus. Aceasta este o etapă normală în procesul metamorfozării clientului, 
asemenea eroului din basme. De regulă, eroul, la început o persoană obişnuită, 
prin nimic ieşind în evidenţă şi naivă, îşi descoperă calităţile deosebite, pe măsură 
ce păşeşte pe un drum iniţiatic şi necunoscut, dar care îi rezervă evenimente 
imprevizibile, în urma cărora, personajul se autodescoperă, capătă încredere în 
propriile forţe şi calităţi eroice. În acelaşi fel, clientul, la început temător sau nu 
total conştient, dacă nu de calităţile şi resursele de care dispune, atunci de felul în 
care ar putea să le fructifice, ajunge la finalul procesului terapeutic să se 
redescopere şi să se privească într-o lumină nouă, mai reală, eficientă şi 
echilibrată. Acest lucru îi poate face pe cei din familie, sau din anturajul său, să 
revendice (26) personalitatea anterioară intrării în terapie a acestuia: datorită 
avantajelor pe care le aveau, pentru că orice schimbare presupune o etapă de 
acomodare cu aceasta,  pentru că schimbarea clientului provoacă şi în ceilalţi o 
conştientizare a nevoii de schimbare, neasumată de frică, din simplă obişnuinţă. 

 
Astfel, sarcina dificilă (27) care îi este dată acum clientului, poate veni din 

exterior, de la ceilalţi, dar poate veni şi din sine însuşi, constând în provocarea de 
a menţine schimbarea obţinută în cadrul terapeutic, şi în afara acestui cadru, în 
mijlocul celorlalţi, care privesc schimbarea cu oarecare scepticism. Această 
sarcină-obstacol este menită să întărească şi să certifice schimbarea în client, aşa 
cum, în basm, aceste obstacole confirmă capacitatea eroului de a le înfrunta, 
depăşi şi integra în experienţa sa de viaţă, făcând apel la cele învăţate în urma 
temelor-ajutor, aşa cum eroul se foloseşte de obiectele magice primite. Atunci 
când clientul reuşeşte (28) acest lucru, rămânând în contact cu sine însuşi, cu 
nevoile şi cu părţile sale întunecate, atunci recunoaşterea (29) şi acceptarea din 
partea celorlalţi, vine de la sine şi în acelaşi timp înţelegerea mecanismelor ce au 
stat la baza scepticismului (30). 

 
La sfârşitul terapiei, clientul, încheindu-şi drumul către sine şi schimbare, 

apare reconstruit (31), stăpân pe sine atât în faţa celorlalţi, cât şi în faţa propriei 
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persoane, întreg şi pregătit pentru a face faţă experienţelor din momentul actual. 
Şi, dacă la finalul basmelor, personajul negativ este pedepsit, asigurându-se astfel 
liniştea eroului şi a celorlalte personaje, în terapie, singurul aspect, cu adevărat, 
negativ pare a fi frica, manifestată de-a lungul terapiei în frica de asumare a 
responsabilităţii, de schimbare, frica clientului de a fi el însuşi, frica de partea 
întunecată a Sinelui, etc., a cărei pedeapsă (32) ar fi alungarea şi înlocuirea ei cu 
spontaneitate, creativitate, libertatea clientului de a fi cine este, curajul de a 
acţiona, de a-şi asuma responsabilitatea, atât pentru reuşite, cât şi pentru eşecuri şi 
cu autenticitate. 
 

Nunta din basme reprezintă răsplata eroului pentru reuşitele lui, la fel cum, 
la finalul terapiei, clientul primeşte drept răsplată a eforturilor sale, împlinirea şi 
împăcarea (33). Acest lucru, fiind cam ceea ce înţelegea Jung prin individuare, 
atunci când: „sugerează că individuarea ca scop al analizei nu înseamnă 
perfecţiune sau absenţa răului, ci completitudine” (M.Minulescu, 2001, p.122). 

 
Etapele terapiei, ca şi funcţiile basmului, nu urmează mereu aceeaşi ordine, 

uneori unele funcţii lipsesc cu desăvârşire, iar alteori ordinea în care se succed 
evenimentele este inversată. În structura episodică a basmului regăsim elemente 
ce conţin funcţiile principale, cum ar fi: starea iniţială de echilibru, urmată de 
intriga care îl perturbă; acţiunea de recuperare a echilibrului; probele la care este 
supus personajul; evenimentele neobişnuite marcate de fabulos şi de magic; 
motivul călătoriei sau al drumului iniţiatic; prezenţa personajelor auxiliare; 
maturizarea voinţei şi maturizarea afectivă, ca atingere a scopului urmărit. În 
cadrul terapiei, de asemenea, aceste funcţii principale se regăsesc ca repere, pe 
baza cărora se construiesc relaţia şi procesul terapeutic, desfăşurarea acestora 
depinzând, în mare măsură, de unicitatea clientului şi a problemei, pe care acesta 
o prezintă spre terapie, precum şi a modului în care se construieşte, ceea ce în 
psihoterapie integrativă se numeşte „adaptare la nevsoile clientului şi integrare 
calitativă” (Giusti, Montanari & Iannazzo, 2004, p.5) sub forma planurilor de 
tratament personalizate. 
 
 
CONCLUZII 
 

Basmul este o poveste… şi puţin mai mult. Psihoterapia este o formă de a 
descoperi în viaţă o poveste... şi puţin mai mult. Drumul fiecărei persoane către 
Sine parcurge diferite etape în încercarea de a atinge Integritatea fiinţei. Basmul 
este un instrument prin care pacientul/ clientul se poate întâlni cu sine însuşi, 
înainte de a se fi cunoscut în totalitate şi fără a fi, în mod direct, conştient de acest 
lucru. Psihoterapia integrativă este procesul prin care pacientul/ clientul este 
însoţit, o frântură din drumul existenţei sale, de către terapeut, în vederea atingerii 
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stării de bine şi a restabilirii echilibrului, într-un mod conştient şi însuşit de către 
persoana în cauză. 

 
Ca metaforă a procesului psihoterapeutic, basmul – deţinătorul unor bogate 

simboluri universale – reuşeşte să surprindă atât complexitatea psihicului şi a 
spiritului uman, cât şi complexitatea situaţiilor cu care se confruntă omul, prin 
intermediul etapelor, funcţiilor şi finalităţii sale.  
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FOREWORD 
 

Pleading for integration 
 

The development of psychotherapy became a necessity alongside the 
evolution of society, that recorded progresses in the fields of industrialization, 
urbanization and computerization, thus generating significant advantages, but 
also side effects, like pollution and intensification of the emotional distress, now 
more frequent, more profound....  

 
Once human beings evolved intellectually and spiritually, and with the 

impact the environment had on this evolution (socially, politically, 
geographically, economically, and at the family level), the need of specialized 
psychological services appeared. 

 
We find ouselves in a period of time in which the whole global system, the 

entire humanity, displays this need for integration – an integration that is a 
representative concept for the XXI century, a context in which we can discuss 
integration at both microsocial and macrosocial levels. 

 
On a macrosocial level, we notice the integration of states in socio-political 

and economic unions that aim to produce  new social organizations, adjusted to 
the present evolution of humanity, that touches multiple aspects – 
technologically, exceptional achievements have been reached; on a human level 
we can talk about evolution in the quality of aspirations, objectives, intelectual 
and spiritual developments. 

 
Also worth mentioning is the integration of the different ways people relate 

to divinity within different societies that aim towards “religious unification”, 
having as common objective the promotion of GOOD and of a spiritually 
oriented, wise, healthy lifestyle in which the action of every individual for both 
the individual and the collective wellbeing plays a central part.  

 
We have reached a scientifical maturity that translates into interdisciplinary 

research tems. Interdisciplinarity is as a field in which what are thought to be 
distinct scientifical domains overlap, showing that on a deeper level they belong 
to the same world, to the same whole, functioning interdependently.  

 
Thus, the natural end of the long journey that attempted the segmentation 

of the human being into multiple dimensions, each of which required a distinct 
field of research, resides in an expected tendency to integrate these facets back 
into their holistic frame. Whereas, for a long time, the internationally recognized 
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psychotherapeutical approaches fell into 4 main categories (Psychoanalysis and 
Psychodynamic therapies, Behavioral therapies, Cognitive therapies, Humanistic 
therapies), today we witness the emergence of the Integrative psychotherapy as 
an additional category recognized by scientifical entities such as the American 
Psychological Association.  

 
We define the concept of integration starting from the Latin words 

„integer”, to complete, and „integrare”, to fully accomplish, to fit every piece to 
its place as a part of a whole. In philosophy, the meaning would be setting a close 
interdependence between the different parts of a living organism, of a society. In 
psychology, the term reffers to the inclusion of new elements in a system. The 
synonims of this term are: assimilation, amalgamation, incorporation, unification. 

 
Integrative psychotherapy approaches the whole in a coherent form, 

turning to the theories that target the human dimensions (cognitive, emotional, 
behavioral, physical, spiritual, relational and contextual).  

 
Our aim is that, through the Romanian Journal of Integrative 

Psychotherapy, to bring you information, methods, strategies, studies, research 
and scientifically validated theories that will support the effectiveness of this 
ambitious psychotherapy that approaches the whole in a complex and complete 
manner, bringing change, in the sense of helping the client to reach wellbeing. It 
is also a part of the Romanian Institute for Integrative Psychotherapy‟s strategy to 
develop the integrative orientation in Romania. 

 
  

Enjoy reading, 
 

Mara Priceputu, 
President IRPI 
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The effectiveness of Integrative Group Psychotherapy in the 
optimization of interpersonal relationships 

Mara Priceputu 
   Translated by Lucia Grosaru 
 
 
ABSTRACT 
 

The present paper brings into focus the fact that the methods, techniques or 
therapeutic systems, regardless of affiliation to a school of psychotherapy, have 
raised and still raise the problem of assessing the results and effects that emerge 
from the paychotherapeutic act. The efficacy of integrative group psychotherapy 
in the optimization of interpersonal relationships has been assessed, in a 
repeated-measures experiment. For this purpose, the Inventory for Interpersonal 
Problems has been used ( Inventory of Interpersonal Problems, Horowitz, Alden, 
Wiggins, Pincus 2000),applied at the beginning and at the end of the 
psychotherapeutic process. The results show significant statistical differences 
between the two moments of the research, for six out of eight scales of the applied 
instrument. 
 

Keywords:psychotherapy, integrative, interpersonal relationships, 
facilitation, change 
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INTRODUCTION 
 

The integrative approach offers a new and ample perspective on the 
psychotherapeutic treatment. Starting from the systemic conceptualization of the 
human being, from the body-mind-spirit concept, through the integrative 
approach we can obtain an unitary understanding regarding the complexity of the 
human being, considering the assemble of the functionality of its manifestations. 

 
Nowadays we know that mind, emotions, body and spirit are inseparable 

and that together, they play essential roles, interconnected in maintaining well-
being. Too much distress in one of these areas may generate disequilibrium. 
Maintaining balance can bring harmony and may generate productivity, leading 
to well-being and performance. Balance exists when an individual is capable to 
cope efficiently with the environment. 

 
A first step favorable to change and introduction of the integrative, eclectic 

spirit, might be considered to be identifying the issue regarding belief in the 
system; what differentiates thinking centered on previous schools is the fact that 
there are different ways to see things and that these opinions have their right to 
exist. 

 
A second attitude regarding change in this field has its roots especially in 

the hypothesis regarding the equivalence of therapeutic effects that resulted from 
research studies upon assessment and the study of therapeutic factors. The basis 
hypothesis here is that of the non-specific therapeutic factors, common factors. 

 
From this perspective, it is about studying and amplifying not the 

differences between schools, but rather the common points, because it is the 
common factors the ones that produce therapeutic effect. While the perspectives 
presented previously started from the question “ What is it that separates 
schools?” or “What do they have in common?”, the starting point for a third 
perspective is the question “What measures must be taken, by which therapist, 
which are most efficient, for what kind of client, having what problem?”. This 
manner of seeing things can be qualified as “technical eclecticism” and followed 
systematically and critically, proves to be the most interesting, for both research 
and clinical context (therefore, for the client). It influenced not only diagnostic 
research (describing and classifying problems and clients), but also research upon 
processes (development of therapy handbooks and microanalyses of therapeutic 
processes) and it also revived research about directions. 
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1. Perspectives in integrative psychotherapy 
 

The actual tendency in psychotherapy is one towards integration, therefore 
appears a  broadening regarding the area of techniques and methods, towards a 
theoretical and practical compexity. The approach includes clearly defined 
strategies about allowing clients to develop new modalities for organizing events 
and behavios. Based on the analysis of several theoretical approaches linked to 
change, Goldfield and Padawer (1982) underlined certain common clinical 
strategies that can be found in many schools of though, therefore displaying the 
integrative aspect of the treatment. These common factors have been identified 
and consist of facillitating therapeutic alliance, use of encouragement and 
inducing hope, empowering awareness regarding significant experiences. 

 
The use of these common factors guides the integrative therapist towards a 

strategic level, where he is capable to intervene without being limited by the 
stream of a certain school of thought, because the particular requests of the 
treated case determine him to use certain methods. For example, encouragin the 
client towards awareness may include focus on thoughts, feelings, desires, actions 
or the impact upon the others, or other theoretical methods associated to the 
different therapeutic approaches (psychodinamic, interpersonal intervention, 
behavioral procedures). 

 
The theoretical reference frameworks of the representatives of these studies 

belong to different types (Lazarus, 1976; Garfield, 1980; Beutfer, 1983); what 
they do have in common is the fact that choice and combining treatment methods 
are based as much as possible on empirical research and have a rational basis. 

 
Efficient integration implies assay techniques from different approaches. In 

order to borrow selectively, as we mentioned previously, a solid basis regarding a 
paradigm is needed.  

 
The efforts for integration are broad systems that include an entire range of 

approaches under a single umbrella and promote as a basis for human experience 
a broad range of aspects in this sense. One of the disadvantages of this ample 
approaches is that they require more from the therapist, him/her having to also 
manage the tendency to give up too son and change strategy, aside their actual 
work.  

 
The examples conceived to optimize understanding represent therapeutic 

models that choose key ideas from different schools of therapy and that are 
connected to ample principles, called meta-frames. Practically, applying meta-
frames, for example in family therapy, is conceived in the terms of being free 
from constraints, at any level, that would block the family from solving its 
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problems. Another model is the one of problem centered integrative therapy. 
When meta-frames extract key elements from different theories in a new 
synthesis, problem centered integrative therapy embodies a variety of approaches 
without trying to fight them. 

 
Therapists claim that in order to “selectively borrow”, a solid basis in a 

certain paradigm is required. In this sense, approaching specialization must be 
important for the therapist himself/herself, to be validates during his/her self-
development and especially, to be compatible with the vision of the person 
involved regarding people and the way they interact. 

 
Using techniques in a mixed way without the existence of a conceptual 

focus may lead to a form of eclecticism of no effect, without satisfying results in 
the client-therapist dyad. The techniques borrowed from other approaches are 
efficient so far as they fit the basic paradigm according to which the therapist is 
working.  

 
The integrative psychotherapist uses a series of educational techniques, in 

the reach of the client,  that aim to inform accurately, practically and realistically, 
in a way that would provide the setting for the formation and development of a 
vision about the self and constructive life. Lack of information, incomplete 
information or altered information participate in building “incondite realities”. 
This educational aspect bring the benefit of prevention, if approached on time, so 
that construction would be accurate and avoids as much as possible the treatment 
phase. 

 
No matter whether it is called eclectic at a theoretical level, or whether it is 

seen as a “mix of techniques”, integrative psychotherapy is for sure an efficient 
psychotherapeutic method in the treatment of any problem in the field of 
psychotherapy. 

 
Integrative psychotherapy appeals to all psychotherapeutic methods, 

including classic psychotherapy, systemic psychotherapy, integrative systemic 
psychotherapy, cognitive-behavioral psychotherapy, hypnotherapy, analytical 
psychotherapy, psychodrama techniques and group therapy, etc. Furthermore, 
new elements are brought in and adapted to the problem of the client. 

 
Actually, this is the main advantage of integrative psychotherapy: 

adaptabillity to client‟s problem, without being limited by a relatively narrow set 
of “therapeutic tools”. 
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The emphasis is on the psychotherapeutic strategy, understanding the 
problem, psychodinamic perspective and knowing various techniques for 
intervention. 

 
Relevant integrative approach is conceived based on the existent therapies 

in the way that they can be applied coherently, in a consistent theoretical frame. 
The effort regarding synthesis belongs to many psychotherapists and researchers 
that follow the bio-psycho-social perspective in which biological, psychological, 
relational, comunitary and social processes are perceived as relevant in 
understanding human problems. 
 

2. Interpersonal relationships 
 

In a broad context, interpersonal relationships represent the connections 
that are established between persons that develop their ways of relating marked 
by culture and values specific to the society they belong to. Thus, records of daily 
interpersonal discussions have shown that their routine and impilicitly, the 
individual behavior “support or diminish the coordinated interdependency that 
constitues the relationship” (Duck, 2000). Interpersonal relationships have a 
major impact upon the lives of the individuals. This fact may have a positive 
nature outlining social integration and social support, or a negative nature, 
through the occurance of violent verbal and/or physical relationships between the 
parties. 

 
An important share of each person‟s life happens in the framework of a 

certain collectivity like family, school, institution, where the person is living and 
undergoes a certain activity. In this context, the person invests not only time, 
cometencies and skills, his/her cultural and professional dimension, but also 
his/her private person , that means hopes, attitudes and motivations, fears, 
anguishes and anxieties that accompany him/her in the course of interpersonal 
relationships. Also, conscious and unconscious conflicts and desires of the 
individuals, are permanently fed by the family, educational and economical 
collectivities that they belong to. 

 
The interpersonal relationships that do not display a significant change of 

the features of the ones implied in the interaction are cooperation, competition 
and conflict (Milcu, 2005). 

 
Between this forms of interpersonal relationships there is an interaction 

that, in certain situations, means displaying identical behaviors – for example 
attraction- and instaurating “solutions” that would resonate with the interests of 
the individual (cooperation, competition, conflict). 
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Nevertheless it‟s been noticed that expectancies of people are more likely 
to have a positive content (of support and accomodation), rather than a negative 
one (critical or defensive), and reactions towards other are more likely to be 
positive (of listening and openness), rather than negative (fight or disregard). 

 
The existance of interpersonal problems occurs mainly in the interaction 

with the partner and changing partners‟ features and can appear as being mutual 
adaptation and assimilation. On the other hand there are the opposite processes 
that are identified as alienation (realtionship with diharmonic nuances) and 
layering that refers to achieving roles and statuses that let the hierarchical process 
free for the actors involvd in the relationship. 

 
Interpersonal problems are reccurent problems with regard to the 

difficulties that occur in the relationship individuals have with others and are 
often a common reason for people seeking psychotherapy (Horowitz, Rosenberg, 
& Bartholomew, 1993). 

 
Personal identity of an individual has a psycho-social nature, and the core 

of individual personality is a kind of a resultant of an ansamble of psychological 
and sociological components. This identity is being built progressively during the 
development of the individual and in reality, it is never definitively settled.  Traits 
that are assigned to individuals change according to events, adopted behaviors, 
interpersonal relationships or the group that they belong to. 

 
Identity means a central dimension of the conception the individual has 

about his/her self, meaning his/her generalized position in society, drawing on the 
affiliation to groups and social categories, on the statutes and roles, from the 
social primings. On the other hand, identity results from the organization of the 
experience and re-assessment and assemblage of identification from childhood 
and Is a value core of the ego , fixed and consistent and providing coherence 
between the way in which the person sees himself/herself and his/her 
relationships with the outside world. 

 
A concept that is very close to the one of identity is that of self image, thus 

Zlate 1 (1998) considered self image as being the totality of representations, ideas 
and beliefs that the individual has about his/her own personality, in other words is 
about the way in which the individual perceives himself, what he thinks about 
himself, what place does he assign for himself compared to the others. 
Cognitively, the assumption of understanding interpersonal problems implies that 
people react differently to social situation and think in a different way about those 
situations. Interpersonal expectations can be of a significant importance, 
expectations about how others will react to the self and the way in which the self 
is going to respond to these reactions. When a person imagines the reaction of 
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another person, the imagines reaction is, probably, a reflection of specific 
expectations, especially for the given situation and also more general 
interpersonal scripts and schemes used in the specific process (Andersen & Chen, 
2002; Baldwin, 1992). 

 
If a change (that may have therapeutic nuances) is being pursuited 

regarding dysfunctional interpersonal expectations, they may help people 
overcome in a healthy way builded patterns, or even better said, interpersonal 
dysfunctional problems. 

 
Attribution is the search of the individual for the causes of an event, 

therefore seeking a fixed structure, not directly noticeable, that subtends effects, 
directly perceivable manifestations. This goes back to rebuilding the causal chain 
from effects to causes; accroding to the gestaltic scheme supported by Heider, it 
Is about seeking the “distal”, starting from “proximal”. 

 
Actually, our perceptions and actions are guided towards contents of the 

distal environment and we try to make a sense for the multitude of proximal 
stimuli, by organizing them in accordance with the distal invariants and their 
properties. 

 
More precisely, attribution can be conceived as a perceptive arch between 

two points: the object (i.e. the part of the environment towards which perception 
is focused) and perception (i.e. the object as it appears us to be). Broadly, human 
behavior is governed by the causal relantions established between different 
objects and events in the psychological field, and in its centre, individuals find 
themselves in the company of others. 

 
The behavior of the individuals gives them a series of data regarding the 

contect in which thei act, in comparison with the actions od others. From here, 
involutarily in a way, in attributions, a series of situational factors prevail , 
whereas in the case of hetero-attributions, individuals centre on what is more 
easily educible, meaning persons and their features. 

 
Research suggest that auto-attribution type motivation in interpersonal 

problems regulates behaviors that are implicitly linked to these reasons and that 
are consciously regulated, while implicit motivation regulates behaviors that are 
not conscious, so that the behavior-reason automatically becomes intrinsical 
(Bornstein, 1998; McClelland, Koestner, & Weinberger, 1989). 

 
Similarly, there is proof that explicit attitudes (assessed thwough self-rated 

scales) involve behaviors that are explicitely regulated and connected to the 
specific attitude, being therefore consciously regulated, while implicit attitudes 
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(assessed through response time) may define behaviors that are not consciously 
regulated or are not connected in an explicit manner to attitude (Asendorpf, 
Banse, & Muecke, 2002; Dovidio, Kawakami, & Gaertner, 2002; vezi Wilson, 
Lindsey, & Schooler, 2000). 

 
Using the same logics, the explicit nature of public audiences may 

influence behaviors that are consciously regulated and to which the public could 
react, at a certain time, while implicit public audiences (unconscipusly prevail) 
(for example, Baldwin & Holmes, 1987; Fitzsimons & Bargh, 2003) may 
influence behaviors that are not consciously regulated and that the audience might 
not notice. 

An important matter encountered in research upon interpersonal problems 
is whether they function in the same type of relation with the expectations of the 
unconscious expectations, as it happens when it comes to the conscious mind. 
 

3. The particularity of the optimization of interpersonal relationships 
in the basic training for integrative psychotherapy 

 
The training activity in integrative psychotherapy aims at developing 

professional competencies so that the therapist would be able to communicate in 
an empathic manner, build relationships based on mutual respect, acceptance, 
attention and be able to manage the therapeutic process in which he/she 
participates together with the client (Priceputu, M., 2008). In order to gain these 
competencies, the first step is to go through your own process of analysis and 
reconstructing the pattern of function in relationships and the existent relational 
model. Reconstructing the new model takes in account the compatibility with 
professional practice in integrative psychotherapy. In this sense we build and 
apply the therapeutic strategy for the optimization of interpersonal relationships 
so that the participants in the training process to gain the required competencies. 
Through monitoring techniques and repeated assessments we have highlighted 
the aspects of the activity that fulfilled the expectations and we have also 
identified elements that did not show significant results and need to be improved. 

 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
 

1. General Objective: 
 

The present study has as a main objective the investigation of change in the 
functioning of interpersonal relationships after the participation of subjects in a 
self-development programme under aegis of integrative psychotherapy. 
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2. Working Hypothesis: 
 

Participation in the self-development programme in the framework of 
integrative group psychotherapy determines the optimization of interpersonal 
relationships. 
 
3. Subjects (participants): 
 

The pilot research involved a group of psychologists and medical doctors 
(N=31) from the Romanian Institute for Integrative Psychotherapy, in integrative 
psychotherapy training and has been developed from December 2007 – January 
2009. Macro-social features regarding the group of subjects are: 
- Age between 23 and 38 years old, with a 27.7 years average and standard 
deviation (sd =7.21) ; 
- Gender repartition : 5 male and 26 females ; 
- 26 subjects had a license degree in Psychology and 5 graduated the Medical 
School. 
 
4. Experiment method: 
 
Instruments: 

The Inventory of Interpersonal Problems (Horowitz, Alden, Wiggins,  
Pincus 2000) is a self-assessment questionnaire comprising of 64 items that 
measure the multitude of interpersonal problems. This version contains 8 
subscales that are correlated in a circumplex manner. Each subscale comprises 8 
items scored based on 5-point Likert scale. If we begin with the dominant pole of 
the corcumplex and move in a counterclockwise direction, the scales assess the 
following types of problems: 

 Overcontrolling, overassertive behavior (Domineering PA);  
 Suspiciousness and anger (Vindictive; BC);  
 Difficulties experiencing and expressing affection towards others 

(Cold; DE);  
 Social anxiety and social withdrawal (Socially Avoidant; FG);  
 Nonassertiveness (Nonassertive; HI);  
 Difficulties expressing anger and being taken advantage of 

(Exploitable; JK);  
 Trying too hard to help and support others, perhaps at one‟s 

expense (Overly-Nurturant; LM);  
 Difficulties associated with being too intrusive and attention 

seeking (Intrusive; NO).  
 

The data indicated that the IIP circumplex scales displayed adequate 
internal consistency and were stable in content and structure. The strong 
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structural convergence within the common factorial space indicates that 
interpersonal problems can be interpreted within the same conceptual framework 
that has guided the assessment of interpersonal dispositions. The IIP circumplex 
scales may provide a useful research and diagnostic instrument for understanding 
interpersonal behavior. 
 

The existing measurements regarding dysfunctional behavior tend to focus 
mainly on one or two categories of problems: avoidant-anxious behavior (for 
example timidity, loneliness and lack of assertivity) and interpersonal 
aggressiveness, perhaps because they are the most encountered problems in a 
clinical context (Horowitz, 1979; Horowitz et al., 1988). Other types of 
interpersonal problems, like excessive dependency, excessive involvement or 
intrusive behavior received less attention in the field of research, but represent 
focus points  for psychotherapy and personality and psychopathology studies. 

 
The circumplex scales of the Inventory of Interpersonal Problems (IIP) 

allow that these interpersonal problems to be assessed, just like those previously 
neglected. Lastly, the IIP circumplex scales may provide a useful structural frame 
in which the signification of the measurement of an existing problem and the 
relations between them might be clarified. Single measurements can b projected 
on the interpersonal problems circumplex and compared in terms on angular 
localizations, a procedure that might clarify relative interpersonal connotationsof 
various measurements. 

 
An extremely useful feature of circumplex conceptualizations is that the 

interpersonal problems scale profile, with eight eights, of the individual, can, 
through geometric procedures, be reduced to a single point in a bi-dimensional 
ciscumplex scale (Wiggins et al., 1989). This fact offers a resume of the 
interpersonal problematical behavior of an individual. 

 
By establishing whether a person is situated in the frame of the 

interpersonal circumplex, information about primary types of interpersonal 
conflicts experienced by him/her can be gathered and therefore start the 
therapeutic process with a series of relevant data. 

 
We mention that the assessment intrument has not been validated and 

standardized for the Romanian population, the present paper being the beginning 
of such a step. 
  
5. Experimental design 
 

The experiment is based on an within-subject design, with repeated 
mesaures that ensure a greater strength of the research model. 
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The scheme of the design is the following: 
 
 
    
 
 X= therapeutic intervention; O1 and O2= Pre- and post-test measurements 
 

The independent variable is represented by integrative therapeutic group 
intervention, is nominal, dichotomic (before and after therapeutic intervention) 
wihle the dependent variable is the self-perception upon interpersonal 
relationships of the subjects, measured/assessed by the obtained scores for the 
Inverntory of Interpersonal Problems. 
 
6. Work procedure 
 

The phases of the experiment developed as follows: 
 

I. Initial assessment 
Effectuated at the beginning of self-development. 

In this manner, data gathered and statistically processed can show the apparition 
of certain changes/optimizations in interpersonal relationships. Inventory 
application has been done in a paper/pen manner. 
 
II. Therapeutic intervention 

The main objective of the therapeutic intervention was the optimization of 
interpersonal relationships for the subjects of this study. By 
optimization/improvement of interpersonalr elationships we understand the 
development of social competencies in a way that the modality of the person to 
innitiate, build and function in his/her relationships with others to lead to positive 
experiences and outcomes constantly. The reason why we consider the 
optimization of interpersonal relationships to be important in the self-
development of future therapists is the necessity to gain abilities in order to build 
funcitonal relationships, so that they would create the premises of therapeutic 
efficacy due to therapeutic alliance. 80 Hours of self-development have been 
covered. 
 
1) Overcontrolling, overassertive/non-assertive behavior :  

Integrative psychotherapy for developing assertivity in subjects so that they 
would: 

 Be able to express their aggravation or anger without assaulting others. 
 Naturally use “yes” and “no” when the situation requires without 

hesitation and/or withought being domineering. 

O1   X1    O2
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 Behave politely without allowing others to take advantage of their good 
will and/or without taking advantage of the other one‟s good will. 

 Know their rights and have the ability to express thoughts, beliefs or 
feelings, without imposing this to others. 

 
 2) Suspiciousness and anger / Difficulties expressing anger and being taken 
advantage of:  

 Identifying cognitive schemes and cognitive restructuring in the 
field of suspiciousness and mistrusting others. 

 Identifying inhibitory cognitive schemes that lead the individual 
to the impossibility to express anger. 

 Developing social competencies through expressing positive and 
negative feelings. 

 Non-verbal behavior in social situations. 
 Good social perception  
 Management of/ Confronting with situations that generate stress.  

 
3) Difficulties experiencing and expressing affection towards others / Trying too 
hard to help and support others, perhaps at one‟s expense: 

 Developing the capacity to express emotions through 
verbalization, gestures, behaviors, attitudes of communicated 
one‟s needs, desires, expectations, problems in front of others, in 
a constructive, balanced and cooperative way without being 
annoying and suffocating. 

 The ability to recognize and accomplish own demands and 
desires, but also the ones of others. 

 
4) Problems related to social anxiety and social withdrawal / Difficulties 
associated with being too intrusive and attention seeking: 

 Acknowledgment regarding pleasant activities and interactions. 
 Building social contacts and maintaining them by participation 

and involvement, respecting the intimate space of others; 
Development of visual and physical contact modalities in 
accordance with the type of situation and relationship. 

 Interaction with important social partners.  
 
III. Final assessment, consisting of reapplying the Inventory of Interpersonal 
problems after going through self-development process. 
 
7. Results and discussions: 

The display of the data collection, in a compressed form, can be seen in the 
table below: 
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Table 1 - Descriptive statistical data for each scale, before and after the self-
development stage 

 

 
Subjects 
(N) 

Average 
(m) 

Standard 
Deviation 
(s) 

Absolute 
Amplitude 
 (R) 

Simmetry 
index 

Smoothing 
Coefficient 

 PA1 31 7,50 3,85 17 0,65 0,93 
  PA2 31 6,43 4,18 17 1,18 0,80 
 NO1 31 9,50 7,14 28 1,24 0,77 
 NO2 31 7.23 6,58 23 1,08 0,12 
 LM1 31 11,93 5,34 19 0,04 -0,91 
 LM2 31 8,47 5,53 22 0,51 -0,13 
 JK1 31 10,97 5,47 21 0,54 -0,04 
 JK2 31 8,13 5,38 19 0,42 -0,89 
 HI1 31 8,90 5,18 16 0,36 -1,38 
 HI2 31 5,60 4,39 17 0,89 0,29 
 FG1 31 5,90 4,60 19 0,98 0,74 
 FG2 31 4,63 4,02 16 1,14 1,33 
 DE1 31 4,53 4,06 20 2,10 6,38 
 DE2 31 3,60 3,58 16 1,62 3,67 
 BC1 31 4,90 5,57 30 3,32 14,35 
 BC2 31 3,80 4,08 20 2,3 7,6 
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Exploratory data analysis: 
 

Exploratory data analysis revealed a deviation from normality of 
distributions, mainly due to the presence of some excessive values. Regarding the 
excessive values, a decision has been made in the sense of keeping them in the 
data collection with no processing, because they do not reach extremes of the 
scales and show particular situations of some subjects. 
Graphic representations of the distribution of interpersonal scales values, before 
and after therapy, are displayed in Appendix 1. 
 
The testing regarding the hypothesis of the research has been done through 
calculating t-student test: 
 

Due to the volume of the sample (N=31) and the robustness t-student test is 
displaying in some situations of deviation from normal characteristics of 
distributions, comparison between the means of the eight scales of the 
questionnaire have been made, before and after the integrative psychotherapeutic 
self-development process. 
 
Table 2 - Values of t(Student) test regarding the difference between means for 

the interpersonal relationship scales of the inventory 
 

 

Difference 
Mean 
(m) 

Standard 
Deviation 
(s) 

Limits of trust interval for 
difference mean (C.I.95%) t  

Liberty 
degrees 
(df) 

p 
(bilateral)  

 PA1-PA2 1.067 3.393 -.200 2.334 1.722 30 .096 

 NO1 – NO2 2.267 3.787 .853 3.681 3.278 30 .003 

 LM1 – LM2 3.467 5.050 1.581 5.352 3.760 30 .001 

 JK1 – JK2 2.833 5.299 .855 4.812 2.929 30 .007 

 HI1 – HI2 3.300 3.456 2.010 4.590 5.231 30 .001 

 FG1 – FG2 1.267 3.591 -.074 2.607 1.932 30 .063 

 DE1 – DE2 .933 1.818 .254 1.612 2.812 30 .009 

 BC1 – BC2 1.100 2.657 .108 2.092 2.268 30 .031 
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Cohen coefficient analysis (d): 
 

We have also analyzed the Cohen coefficient (d), value of effect, 
calculated based on the formula d=m2-m1/sd, so that recorded values have been 
the following: PA, Index 0.31, low signification; NO, index 0.60, high 
signification; LM, index 0.68, high signification; JK, index 0.53, average 
signification; HI, index 0.95, extremely high signification; FG, index 0.35, low 
signification; DE, index 0.5, average signification; BC, index 0.41, low 
signification. 

For comparative analysis, data allow the following findings: statically 
significant differences were obtained for the scales: Intrusivity (NO (t= 3.27; 
DF=30; p=0.003), Hiper Overly-Nurturant LM (t=3.76; DF=30, p=0.001), 
Exploitability JK (t=2.92; DF=30, p=0.007), Non-assertivity HI (t=5,23; DF=30, 
p<0,001), Difficulties expressing affection DE (t=2.81; DF=30, p=0.009) and 
Suspiciousness - Anger BC (t=2.26; DF=30; p=0.031). 

These results allow the confirmation of the working hypothesis. First of all 
identifying that the participation of students in the integrative group therapeutic 
process lead to the optimization/improvement of interpersonal relationships. 
This is statistically displayed through scores with lower recorded values for the 
subjects involved in the study, that in a psychological approach shows 
improvement of interpersonal relation spectrum, for six out of eight scales 
assessed by the used inventory. 
 

Table 3 - Value of effect index values (d), for the inventory’s interpersonal 
relationships scales 

 
Nr. 
Crt. 

Interpersonal relationships scales D coefficient 
(Cohen) 
 

Signification Level 

1 PA  - domineering 0,31 Low 
2 NO – intrusive 0,60 High 
3 LM – overly-nurturing 0,68 High 
4 JK - exploitable 0,53 Average 
5 HI – non-assertive 0,95 extremely high 
6 FG – socially avoidant 0,35 Low 
7 DE – cold 0,51 Average 
8 BC – vindictive 0,41 Low 
 
 

Mean differences between scales, before and affter the integrative 
therapeutic training process are also supported by the value of effect coefficient, 
that shows high intensity in the relation between the independent variable 
(therapy training process) and the dependent variable (quality of interpersonal 
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relationships), for Intrusivity NO, Overly-Nurturant LM and Non-assertivity HI 
and average-low intensity for Exploitable JK, Difficulty in expressing affection 
DE and Suspiciousness-Anger BC scales. 
 

In accordance with the obtained data, the most permeable scale regarding 
the influence of the self-development process is non-assertivity HI, for which the 
differences between score means show a significant evolution. 

 
Approached as an introjected ability or actually, competency, if 

extrapolation is allowed, assertivity represents a gain that is pretty difficult to 
assimilate. 

 
Acknowledging it depends on a series of circumstances in which, again, 

assignation has a very important role. The assertive behavior represents the 
middle between two extremes: aggressiveness and obedience. 

 
Those that support asserivity consider that this type of behavior is more 

adaptive than the submissive one, in tense interpersonal relationships, while the 
aggressive behavior tends to promote guilt, lack of harmony and indifference. In 
contrast, assertive behavior implies the existence of high self-esteem and more 
satisfying interpersonal relationships. 

 
Assertive behavior implies requesting own rights or the refusal of tasks in a 

simple, straight-forward, open manner, that does not aim to denying, attacking or 
manipulating others, this attitude involving respect and consideration towards our 
own self and others. 

 
Non-assertive pr submissive conduct implies disdaining own rights and 

exaggerated obedience towards the needs and desires of others. Typically, the 
greatest problem is that this persons cannot refuse irrational requests. These 
persons have difficulties in expressing lack of agreement towards others and 
request things for themselves. According to characterial terminology, they can be 
seen as timid, shy, withdrawn, defensive. 

 
Assertive persons take in consideration both their own rights and those of 

others. The second step is monitorization of one‟s own assertive behavior. For 
most people, assertivity varies from one situation to another. In other words, they 
can be very assertive in some situations and shy in others. 

 
That is why, after understanding the nature of assertivity, monitoring 

behavior is imposed and also identifying those situations considered non-
assertive. 
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During self-development in the framework of integrative strategies, 
assertivity is considered as a basal item in individual evolution. In an 
interpersonal relationship, assertivity can determine the gain of personal trust, and 
also establishing links characterized by satisfactory interdependence between 
partners.  

 
In a safe environment represented by the therapeutic frame and self-

development group in which the person developed these abilities, exercising 
assertivity seems benefic, fact that has been translated in an applicative manner 
by recording noticeably improved scores obtained by participants of this study. 

 
For PA (Over-controlling behavior) and FG (Social anxiety and 

withdrawal) scales, scores have improved for some subjects without obtaining 
statistically significant differences overall. Effect value index shows even here 
the presence of a relation between the studied variables, even if it is lower. 
Psychologically, these scores that had a less ascensional trend than the others 
reveal the interaction between non-assertive manifestations, recorded at the 
beginning of the application for subjects in the group. 

 
We consider the lower level is an objective one, that leads us towards 

setting a new direction for the development process. 
 
8.  Results and discussions 
 

Research hypothesis have been confirmed, the statistical results being 
significant and revealing the improvement regarding functionality in 
interpersonal relationships for the subjects that participated in the study. 

 
The translated and adapted version of “The Inventory of Interpersonal 

Problems” proved adequate and useful for measuring results through the two 
psychological assessments, before and after therapeutic intervention. 

  
Applying the therapeutic strategy brings improvement in the way of 

functioning in subjects‟ interpersonal relationships. 
 
The results of our study reveal new aspects regarding the development of 

group therapeutic strategy in matters of interpersonal relationships.  
 
The main goal of the psychotherapeutic strategy has been developing 

abilities in order to build and participate in interpersonal relationships so that they 
would become functional. Another extremely important insertion for the 
consolidation of this therapeutic strategy for development, is the development of 
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abilities regarding perception and identification of both client‟s reality and the 
objective reality. 

 
The results of the study have confirmed the quasi-general opinion of 

researchers, that the therapy training process and self-development, regardless the 
type of psychotherapy, contributes to the amelioration and rafinement of 
interpersonal relationships. 

Particularly, the impact of integrative psychotherapy upon the whole 
qualitative spectrum of interpersonal relationships is conclusive, in the sense that 
it highly modifies the anathomy of inter-human relationships. These changes are 
congruent with the objectives promoted by integrative psychotherapy, those of 
changing existential attitudes, understanding the dynamics of certain individual 
needs and raising the level of empathy. 

 
The study reveals that the organization and formation of the group is a 

factor that determines the success when working in group. We have considered 
these aspects important, considering not only the setting and goal of self-
development, but also the categories of subjects included in the group, with their 
psychological features and especially the goal for which the process itself is 
instituted. 

 
In our case, this goal has been one of an evaluative nature and through it 

we could note the efficacy of the integrative psychotherapeutic strategy used in 
self-development. 

 
Experiencing feelings, expressing opinions, comparing situations within 

the group, subjects have learned to adapt their attitudes and expectations 
regarding interpersonal relationships. 

The content of interpersonal communication is omnipresent and regards the 
ideative aspect of group interventions, and also group‟s actions and interactions 
that can be studied by the group through analysis and interpretation. 

 
Another conclusion that emerges from our process is that, depending on 

certain features of the subjects, each group develops its own configuration and a 
certain pattern of interpersonal relationships. 
On the other hand, each group develops an unique climate, a specific group 
atmosphere. Synthesis of these elements provides distinctiveness to the group 
that, in a certain sense, evokes the uniqueness of the individual and his/her 
interpersonal relationships. 
 
Between the members of the group, each subject has been aware of certain ideas 
that have been assimilated, included in his/her ideative structure. In the secured 
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climate of the group, subjects expressed the thoughts believed to be inaccessible 
to communication and displayed vulnerable aspects of their mind. 
The emotional experience that the subjects participated to in the group self-
development activity determined a series of changes in their emotional and social 
answers, and also in their interpersonal relationships. 
 
* Limitations of research: 
 

The research reveals the necessity of a consistent psychological assessment 
and we will also introduce other assessment tools. As limitations of this study we 
would like to bring into focus two aspetcs: the first is linked to the small number 
of assessed subjects, but this happened due to the research condition, that the 
target would be represented by persons participating in such self-development 
process, specifically integrative; the second regards the necessity that in the 
future assessment of subjects to be achieved by also using another instrument in 
order to obtain a larger statistical and psychological view. 

 
We consider that there should be a subsequent study, at a deeper level and 

with an extended sample of subjects. The present research represents a starting 
point and the basis for the subsequent research in which we will use the relevant 
aspects. 
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Appendix 1 
 
Fig.1: Box-plot graphic for the PA scale, before and after psychotherapy (PA1 
and PA2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. no. 2: Box-plot graphic for the NO scale, before and after psychotherapy 
(NO1 and NO2)  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. no. 3: Box-plot graphic for the LM scale, before and after psychotherapy 
(LM1 and LM2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.no. 4: Box-plot graphic for the JK scale, before and after psychotherapy (JK1 
and JK2) 
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Fig.no. 5: Box-plot graphic for the HI scale, before and after psychotherapy (HI1 
and HI2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. no. 6: Box-plot graphic for the FG scale, before and after psychotherapy 
(FG1 and FG2) 
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Fig. no. 7: Box-plot graphic for the DE scale, before and after psychotherapy 
(DE1 and DE2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.no. 8: Box-plot graphic for the BC scale, before and after psychotherapy 
(BC1 and BC2) 
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The Japanese Rose and Integrative Psychotherapy 
Integrative Couple Psychotherapy. Case study 

psychotherapist Győrgy GÁSPÁR 
Translated by Lucia Grosaru 

 
„During therapy, I felt that we either divorce, or we will remain together for our 
entire life... We have come to therapy in a moment when our life as a couple was 
resembling a leafless Japanese rose, that must be hidden... now I feel like we are 
a Japanese rose that had its first flower bloomed.” 
       Ilinca S (female client) 
 
THE STRUCTURE OF THE CASE STUDY 
 

I. About the clients 
 

II. Diagnosis and clinical assessment 
a) Describing the problem; 
b) Elements used by the therapist at this stage;  
c) Therapeutic Relationship; 
d) Therapeutic objectives; 
e) The therapeutic setting. 

 
III.  Psychotherapeutic intervention 

1. Conceptualization of the couple‟s mechanism of functioning;  
2. Self-development/self-knowledge; 
3. Returning to the family of origin;  
4. Development of efficient communication skills;  
5. Problem management; 
6. The sexual dimension 
7. Individual therapy. 

 
IV. Final assessment 

a) Results of the therapy; 
b) Difficulties/obstacles that have occurred during psychotherapy.  
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INTRODUCTION 
 

Two people fall in love, make a commitment for life and start building a 
life together. The following period involves positive emotions shrouding the 
couple relationship, each partner expecting a life filled with pleasure and 
unlimited involvement in the everyday functioning of the person they have 
chosen. Studies in the field have showed that approximately 50% of the American 
couples divorce after the first 2-3 years of marriage (Epstein, Baucon, 2003). 
Perhaps the percentages at the European level are about the same, the exception 
being provided by a higher number of relationships of consensual union 
(unofficial relationships). 

 
In such situations, the interest of psychotherapists and psychologists 

(clinicians or practitioners) to develop structured assessment and intervention 
approaches for mechanisms that influence the couple life is legitimate. 

 
Couple psychotherapy involves a working process that may be extremely 

complex, demanding, but implicitly filled with satisfactions, for both the couple 
and the psychotherapist. Researches regarding couple psychotherapy efficiency 
have shown that the majority of couples ask for professional help in situations of 
maximum distress and at the end of the intervention, approximately 50% of 
clients are in a stage of efficient stress management, displaying an optimum level 
of functionality (Baucom, Shoham, Mueser, Daiuto, & Stickle, 1998). 

 
Regaining satisfaction in couple life means, for most people, one of the 

critical factors of wellbeing and implicitly of the quality of life. Starting from this 
assumption, I invite you to join me in the therapeutic journey of a couple that has 
chosen to deal with the challenges of life and develop new ways to relate. 
 

I. About the clients: couple therapy typology  
 

The intervention has been requested by Ciprian S. (CS), the husband of 
Mrs. Ilinca S. (IS), with the desire to participate in a couple therapy. The aim was 
to improve communication between the two partners (him and his wife). After 
making the appointment through telephone, both partners of the couple have 
participated at the first session. 
     

II. Diagnosis and clinical assessment 
 

The interview starts with a discussion/the socialization stage, about things 
that put the clients in a comfortable position, of trust and safety. This facilitates a 
comfortable mood for the client and enables the possibility to engage in a 
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communication with the therapist. Presentation from both sides (therapist-couple) 
confers the needed setting in order to identify the personal data of the clients, the 
life history and the factors that determined the apparition of dysfunctions. 
 
Ciprian S.: male, aged 39, married (for eight years), father of three children 
(aged 2 to 6), graduated economical studies, freelancer. He is the eldest son of a 
family with two children, because of the undesirable family situation, during his 
childhood he had to manage on his own and ensure a proper education for his 
younger brother also. The personality structure is sociable and extroverted, does 
not display elements of psychological or personality disorder. 
 
Ilinca S.: female, aged 29, married (for eight years), mother of three children, 
graduated from high school, and employed in the family business. She is the third 
child of a family of farmers, with three daughters and a boy. The personality 
structure is introverted and avoidant in communication at first displays a positive 
attitude and a clean physical aspect. She talks with great interest about her role as 
a mother and avoids discussions about her role as a wife. Elements of clinical 
diagnosis of psychological or personality disorder have been excluded. 
 

The members of the couple have been married for eight years. They live in 
a house they own in a new neighborhood with high standards that highlight the 
social status that they have. Their financial situation is good and allows them to 
be involved in many activities that would confer them a healthy lifestyle, they are 
also regular participants in sportive activities. None of them displays health 
problems that might influence the psychotherapeutic process. 
 
a) Describing the problem: 
Ciprian S. : „we are a happy couple, but I often feel that difficulties occur in 
communication, regarding both the profession and education of the children, my 
wife is much too involved in her work with the children and I cannot deal alone 
anymore  with the decisions that must be made”. 
 
Ilinca S.: „it is hard for me to cope, both at home and at work, Ciprian behaves 
like a boss, he is often dissatisfied with myself, he criticizes me and upsets me and 
I don’t talk to him anymore... but the real problem is that I do not have orgasm... 
and my husband does not want to understand this.” 
 

The stage for establishing the problem includes questions like: 
 In what matter do they ask for help? 
 In which developmental stage of the couple have they encountered the 

blockage? 
 Functional analysis of the problematic behavior: who, what, when, how, 

what was the context, how often? 
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The clinical interview is sustained by the use of measuring tools for the 

different aspects of functionality, meaning identifying the individual structure and 
dynamics. The following tools have been applied to both spouses: 

 The Interpersonal Problems Inventory (Horovitz 2000);  
 The cognitive schemes assessment scale proposed by Young, by which 

we have assessed the dysfunctional cognitive schemes: emotional 
deprivation, abandonment, lack of trust, social isolation, embarrassment, 
dependency, vulnerability regarding illness, perfectionism, subjugation, 
self-sacrifice, emotional inhibition, hypercriticism, megalomania, self-
control, approval seeking, negativism, penalty; 

 The FFPI Questionnaire through which we have measured the levels of: 
extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability and 
autonomy. 

 
At the end of the clinical diagnosis and assessment we have a nosological 

category and also its particular features by knowing the individual dynamics of 
the clients. During these sessions the building of the therapeutic relationship 
begins. 
 

Other dimensions evaluated in the diagnosis stage: 
 The motivation for change in the members of the couple and also their 

degree of flexibility; 
 Previous attempts to solve problems/difficulties; 
 Analysis of subsystems, borders, triads and dyads in the family ( family 

board technique) 
 The expectations each partner has regarding therapy; 
 Which changes will show the improvement in the couple‟s functionality; 
 The pathological balance ensured through symptoms; 

 
 
b) Elements used by the therapist in this stage:  

(1) Alternating open answer questions (especially at the beginning) with 
aimed questions (mostly after establishing an open and a fluent/closed 
communication); 

(2) Formulating cyclic questions that highlight the problem as a deficit in 
relating and not as  dysfunction of one of the partners; 

(3) Proper non-verbal communication; 
(4) Frequent empathic reflections; 
(5) Paying attention to what the client says, but also how he/she says it. The 

way he/she says something shows perspective upon that aspect. 
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c) Therapeutic relationship: 

 It is described as an open working alliance with a warm, collaborative 
and reliable attitude of clients toward the therapist, determined by the 
hope that the symptoms will be eliminated and unconditional acceptance 
of the clients, from the therapist‟s side. It reduces the anxiety of the 
couple, and that reduces also the symptoms, providing a new emotional 
experience to the clients and the opportunity to distinguish between past 
and present; 

 The therapeutic relationship also generates the transference neurosis; it is 
stimulated by the therapist‟s behavior (in a therapeutic manner) and it is 
very important for the next stage of the dynamic treatment. This aspect 
has been present during the therapeutic intervention, Ciprian S. 
transferring on the therapist the feelings and patterns of relating that he 
had with his father. 
 

d) Therapeutic objectives:  
 

Couple therapy is a mean to solve problems and conflicts that the members 
of the couple cannot solve themselves. Therapy includes the work of both 
partners that are in a therapeutic relationship with a specialist (psychotherapist) 
licensed in this sense. 
 

The aim of therapy is to ensure an efficient integration of each individual 
in the couple life, starting from a better understanding of the self (self-
knowledge) and up to deciding whether a change is needed, and also 
implementing new patterns of relating. 

 
Objective I: Development of communication skills involves an education for the 
couple or a reactualization of the efficient ways of expressing thoughts and 
emotions, and the main objective is to determine each partner the other one and 
to make themselves understood in a respectful manne, even when their opinions 
differ. Achieving the „I-communication” principle. 
 
Objective II: Development of abilities for problem solving includes the partners 
to achieve four important steps: 1) specific problem description in terms of 
behavioral display; 2) Identifying as many possible solutions without testing 
them; 3) Choosing a single solution that is feasible and unanimously accepted by 
the partners; 4) Establishing the moment of implementation and assessing the 
effects of the chosen solution. The specific objective in this case also, is to 
support the couple in order to develop skills that can be used when the couple is 
confronted with a new problem. We aim to emphasize trust in the couple 
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relationship and gaining the feeling that each partner is worthy and equal, 
though the uniqueness of his/her personality. 
 
Objective III:  Identifying gender differences that determine the experience of a 
complete sexual act, through developing efficient skills regarding knowing the 
partner’s sexuality and raising the level of sexual satisfaction... 
 
e) Therapeutic setting: 
 

After setting the objectives, the working framework has been analyzed, 
therefore establishing a session per week, for 90 minutes. Also, the clients have 
been informed about the rules regarding the presence or absence at the therapy 
sessions, fee and blending couple sessions with individual therapy. 
 

A specific focus has been on behavioral prescriptions or homework‟s that 
represent an essential element in the therapeutic process, ensuring continuity 
outside the framework of the practice, in the natural environment in which the 
couple functions. Behavioral prescriptions are established considering the 
objectives and the stage of psychotherapeutic intervention, they are carried into 
effect individually or in collaboration. Each behavioral prescription is 
conceptualized in terms of relevance, motivation, efficacy, applicability and 
comprehension. Among the most representative behavioral prescriptions applied 
to the couple, Ciprian S. and Ilinca S., are: going through some materials with 
information (efficient communication, love and sexuality, how to understand my 
wife/husband, reasons to smile, etc); identifying roles, „the technique of the role 
cake”; monitoring excessive and poor behavior; exercising towards rediscovery 
and regaining closeness in couple (evenings spent together, identifying the needs 
of the partner and rewarding desirable behaviors); graphic representation of 
emotions, feelings and inner moods; the pictures technique (identifying five 
photos from the life history in order to update pleasant moments from the past 
and personal resources that ensured the functionality of the couple); exercises 
regarding paradoxical techniques; watching movie in which the characters 
display an assertive behavior. 
 

During the entire psychotherapeutic process, periodical assessment 
sessions are included, regarding objectives and outcome, used techniques: 
assessment scales of certain characteristics from 1 to 10 ; asking questions; 
graphical display of the level in which the objective has been reached, etc. 
 

III. The psychotherapeutic intervention 
 

The psychotherapeutic intervention strategy is an integrative one, provided 
the use of certain elements adapted from the cognitive-behavioral approach; 
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systemic and strategic approaches, specific for family therapy; transactional 
analysis; gestalt-therapy; hypnotherapy and psychodrama. 
 

 Each therapy session has started with a moment of socialization/joining 
in order to maintain the therapeutic relationship and to prepare clients for 
the working stage, respectively for the psychological and inner mood 
assessment of the couple. 

 Another essential element, that has been present in the entire 
psychotherapeutic process, is the positive feedback that had the role to 
positively empower and reward individual and dyadic progress and 
success gained in therapy. Highlighting positive aspects and approbation 
is a positive learning example for the partners, and the members of the 
couple discover that each individual has qualities that may ensure the 
wellbeing of the family. 

 Psychotherapeutic intervention has started with a short display of 
theoretical concepts that define couple and family therapy, meaning 
identification of success that can be reached through therapy, and also the 
limits of the working framework. 

 
 1) Conceptualization of the functioning mechanism of the couple has 
been the first step in the actual process of intervention:  
Quantifying individual behaviors and the effects triggered by them upon the 
couple life;  

Ciprian S. is the head of the family, he considers that a man knows best 
which are the priorities of each member of the family, he has to take 
responsibility for each decision regarding the group, the wife being younger and 
„from the country side”, has no capacity to make decisions and the idea of failure 
or unanticipated results cannot be admitted. Ciprian S. has a habit of making 
unpleasant jokes about his wife in their group of friends, without showing 
empathy or sensitivity towards her. He exhibits a special attention towards the 
opposite sex, valorizes himself in relationships with women and shows a behavior 
that is often considered exaggerated towards  his wife. 
 

Dysfunctional beliefs: 
 „a man must always be strong”; 
 „a man should never be contradicted or fought by others or his wife”; 
 „everything has to happen as we have anticipated and any deviation is a 

sign of weakness”; 
 „the ones that don’t agree with me, are against me”; 
  „I cannot rely on my wife... I must verify the things she did, so that we 

won’t have problems”; 
 „It is not I the one that must change... my wife needs more confidence and 

decisional capacity”; 
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 „it is a known fact that blondes aren’t very clever”; (Ilinca S. is blonde). 
 
Ilinca S. displays an obedient behavior in the couple relationship, considers that 
she is not capable to express in an efficient manner what she feels or thinks, she 
does not have the right to fight for her own needs. In a subtle way, she wants to 
punish Ciprian S. for his superior attitude displayed in the couple and when asked 
„how do you feel in the relationship with your husband”, she answered „like 
being in a relationship with a 100 year old man.”. She says that it is difficult for 
her to come up to her husband‟s expectations and sometimes she prefers spending 
evenings with the children so that she won‟t hear his criticism and complaints. 
She has an overall negative opinion about herself and she does not consider 
herself an intelligent and successful woman, and this is a fact that she tries to 
compensate with her physical aspect. She considers that she has a happier 
marriage than most of her girlfriends and a good husband, but she cannot grow in 
the present relationship. 
 

Dysfunctional beliefs:  
 „if I don’t have higher education, I am not equal to the others”; 
 „I consider that I am more stupid than the majority”; 
 „all men want the same thing from a woman...they see her as a sexual 

object”; 
 „I hesitate to talk in front of the others, because they will judge me”; 
 „my husband is right when he criticizes me”. 

 
 2) After conceptualizing the mechanism of functioning in the couple, a 
process of self-development/self-knowledge has followed and identification of 
efficient behavioral patterns in the couple relationship. Specific roles according to 
gender, cognitive restructuring regarding certain dysfunctional beliefs that 
blocked the manifestation of the partner, defining emotional intelligence and its 
positive effects, raising self-esteem and improving self-image and implicitly, the 
image of the couple. The partners have been encouraged to discover one another, 
to highlight the positive traits of the husband/wife and to accept limits and 
behavioral excess. 
 

Through transactional analysis, the partners of the couple understood the 
reactions of the other one, function of the activated Ego (child, adult, criticizing 
parent), and developed personal strategies of relating, considering the Ego 
displayed by the partner.  

By highlighting the positive traits of each of the partners, the level of 
criticism and exaggerated expectations has been diminished and therefore has 
been developed the attitude of empathy and acceptance towards the partner, as a 
complex being, with positive traits and desirable features. 
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 3) Going back to the family of origin: because the way the couple 
functions is based on the early relationships in the family of origin, during 
working sessions a detailed analysis about the relationship of each partner‟s with 
their parents has been done, identifying the needs that haven‟t been satisfied 
during childhood and that are present in the actual couple relationship, 
unconsciously. 
 

Ciprian S. was always criticized by his parents during childhood, the 
father was focused on identifying mistakes and the mother displayed a continuous 
ignorance, attitudes very hard to bear by the client. A significant episode from 
childhood took place around the age of 12, when Ciprian S. has been wrongfully 
accused of hurting a female colleague with a snowball. Because the parents didn‟t 
witness this, Ciprian S. has been accused of both the class master and his father 
that was called to come to school, because his son wouldn‟t admit what he did. 
Ciprian S. has been physically aggressed and denigrated by his father in front of 
the whole class; he reminds this in detail, having intense feelings of discomfort 
and shame. Through suggestions and role play, Ciprian S. has lived once more 
the whole episode – with the benefit of adult resources he has in the present time 
and the capacity to distinguish cognitively between an aggressive father and a 
father that „does not know to react in another way”. Subsequently, the whole 
episode has been analyzed and the client has been desensitized, through 
emotional ventilation and creating a hypothetical setting in which he could 
express frustration and discontent, both caused by the lack of trust from his 
father. 
 

Ilinca S. did not receive verbalizations regarding happiness and joy that are 
desirable in the parent-child relationship. She grew up in an environment in 
which everything was normal unless problems existed and any problem 
determined an exaggerated reaction and panic in the family. The most relevant 
moment during the discussions about her childhood was an episode that took 
place around the age of four, when the client received a gift from „Saint 
Nicholas”, a red coat, new, that fitted her well, but the emotion of the moment 
was biased by the child‟s need to be observed by the father. Using hypnosis, 
through a trance, the client lived again the moment, and she was encouraged to 
ask for a verbal feedback from the father (during guided imagery). In this way, 
during the session, the client verbalized for the first time „I love you, dad”. 
 
 4) Developing efficient communication skills, based on the psycho-
education technique for the clients. It included the presentation of an efficient 
communication pattern, identification of the elements involved in communication 
(receiver-sender), differentiating between barriers that worsen communication 
and attitudes that give functionality to an efficient discussion. Conceptualizing 
the „YOU-communication” and the „I-communication” principle. 
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Using role play based on examples from the couple life, we have identified 

alternative verbal behavior patterns that diminish tension and encourage non-
violent language and active listening of the partner. We have identified the 
emotions that manifest in such situations and assertive expression of these 
emotions has been encouraged. Referring to the undesirable behavior of the 
partner and not him/her as a person. Clients have been encouraged to avoid the 
„why‟s” in communication and to prevent using interruption, assessment, 
reflection or summarization of the speaker‟s ideas before him/her completing 
what is to be communicated. 
 

At the end of this intervention stage, Ciprian S. was capable to listen to his 
wife without interrupting or labeling her negatively, Ilinca S. displayed a greater 
implication in verbal expression regarding discontent, meaning personal needs, in 
the couple relationship.  
 
 5) Problem management or efficient problem solving has been an 
objective that could only be approached after a period of self-development and 
assertive communication. There wasn‟t much pressure on this objective, in two 
sessions the clients got acquainted with the specific stages of an efficient 
management and theoretical information have been applied to real family life 
situations. 
 

6) The dimension of sexuality and the capacity of the couple to feel „the 
pleasure of the sexual act” has been approached for the longest period in the 
therapeutic intervention. Three different dimensions have been included in the 
strategy: 
 

 Self-knowledge,  knowing the partner, the relationship; 
 Elements of personal sexuality and that of the partner‟s; 
 Developing trust towards the partner. 

 
It is important to mention that Ciprian S. considered that his wife did not 

display enough interest for the couple‟s sexual life and each time he had to 
initiate the sexual act. Also, the husband considered that Ilinca S. was not capable 
of feeling sexual pleasure, and that makes him feel discontent and fear that the 
couple life might get worse. 
 

For the intervention at the first level, knowledge gained at the beginning of 
the therapy has been reactivated, and they were supported by the identification of 
needs and desires in the present, meaning conceptualizing the self-image of each 
partner (man, woman). Through this, personal expectations have been analyzed, 
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referring to the gender prototype, meaning what the partners want from the other 
one. 

 
Intervention on sexuality has been marked by the presentation of some 

studies that show differences in the way men and women experience orgasm, 
meaning the extremely subjective experience of the sexual pleasure, for each 
person. The main applications were: „silhouettes with dots” – to identify the 
erogenous areas of the partner; each of their visions about sexual life – course, 
duration, frequency, context; romantic elements in their vision. Also, the female 
client has been encouraged to practice exercises of sexual auto-stimulation in 
order to discover her own sexuality. 

 
Trust towards the partner has been encouraged by involving the clients in 

several exercises for building trust: „abandoning oneself in the arms of the 
partner”; „guiding the partner with closed eyes”; exercises that have been 
repeated at certain time intervals and have been analyzed regarding evolution. 

 
At the end of this psychotherapeutic intervention stage the husband 

evaluated the satisfaction of the sexual relationship with a score of 7, on a scale 
from 1 to 10. Ilinca S. considers that she is sexually functional and feels the 
pleasure provided by the sexual act. But she feels uncomfortable in the moment 
in which the husband says she does not know what sexual pleasure is. 
  
 7) Individual therapy. Because the progress reached does not meet yet a 
satisfying level for the two spouses and the established objectives haven‟t been 
reached fully, we have considered that it is benefic to include a few sessions of 
individual psychotherapy, that happened in parallel. During these sessions, the 
clients have been encouraged to verbalize their fears, secrets, discontents and 
obstacles that in their view block the evolution of the therapeutic process and 
implicitly the couple‟s wellbeing. 
 

Ilinca S. participated in three individual sessions in which we have 
analyzed the sexual experiences she has before marriage and dysfunctional 
beliefs regarding the interests men have regarding women (especially with her) 
have been cognitively restructured.  

 
Ciprian S. participated in five sessions of individual psychotherapy in 

which the issue of affairs has been discussed. Their incidence during marriage 
and also the way he valorized himself considering his female partners. Another 
essential element of individual therapy was the intervention regarding the need of 
perfectionism that the client felt and the high standards regarding the different 
aspects of life.  
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IV. Final assessment: 
 

After seven months of psychotherapy with a frequency of, about, a session 
a week, during the final assessment stage the partners of the couple display 
content regarding the outcome, Ilinca S. describing it as „During therapy, I’ve felt 
that we either divorce, or we will remain together for our entire life... We have 
come to therapy in the moment when our life as a couple was resembling a 
leafless Japanese rose, that must be hidden... now I feel like we are a Japanese 
rose that had its first flower bloomed.” 

 
The final assessment implied several questions for quantifying the 

behavior, meaning being aware of the progress of each of the partners. 
Individually, each client answered to the following questions: 
 

  „what have I changed in my behavior during the therapeutic 
intervention?” 

 „what changed in my husband’s/wife’s behavior in the last 11 months?” 
 „what are the resources of our couple?” 
 „evaluate on a scale from 1 to 10 the satisfaction of couple life” 
 „how do you imagine your life to be  in the future?” 
 „what are the problems that may occur in the future?” 

 
a) Results of psychotherapy: 

 
Ciprian S.- is seen by his wife as being: calm, understanding, capable to 

cuddle his partner, loving, capable to express his emotions and feelings; 
                 - he sees himself as being: being less critical, sexually satisfied, 
controlled, patient, personally developed; 
 

Ilinca S. – is seen by her husband as being: communicative, calm, with 
initiative in the sexual life, balanced, understanding and loving; 
           - she sees herself as being: ambitious, determined, patient, with initiative 
in the personal and professional life, communicative, calm and balanced. 
 

The resources of the couple are: communication, balance, equillibrium, 
respect and understanding.  

Problems that might occur in the future: relapse, jealousy, indifference, 
smothering.  

As a last element of the psychotherapeutic intervention we have analyzed 
„the stages of change”, meaning conceptualizing the way in which resources of 
the couple can be managed in order to deal with future problems. Clients have 
been invited to fill in The Scale for Attitude towards Therapy Assessment. The 
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monitoring sessions have been established to have a trimestrial frequency, and 
both spouses will attempt them. 
 

b) Difficulties/obstacles that occurred during therapy:  
 Lack of individual assessment in the diagnosis phase; 
 Husband‟s resistance (Ciprian S.) to change in the first stage of 

intervention (being late for the meetings, deviations from implementing 
behavioral prescriptions); 

 The lack of a  female co-therapist that could have ensured a more active 
framework for the development for Cristian S.; 

 The difficulty of the therapist had to do with identifying transference 
(Ciprian S.) and efficiently manage it. 

 
 
CONCLUSIONS 
 

Starting from the case presented previously we can firmly conclude that for 
an effective couple intervention a detailed conceptualization of the factors that 
determine the distress in the relationship, is needed. 

 
Relying on the therapeutic conceptualization process , the psychotherapist 

and the couple can build together an intervention plan for reducing distress and 
optimization of the functionality in the couple. 

 
The challenges of a couple intervention can often be accompanied by both 

client‟s resistances and also the factors regarding the psychotherapist and 
psychotherapy, including cognitive distortions and schemes of the specialist as a 
result of inappropriate self-development, and frequently, a deficit regarding 
knowledge and clinical research in the field. 

 
I also consider important for the couple psychotherapist to display 

cognitive flexibility regarding the construction of the intervention strategy that 
would include elements of psychotherapeutic approach that best fit the 
dysfunction of the clients and that can ensure desirable change in the shortest 
time and with the lowest level of resource use. 
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The defensive particularities of major depression disorders 
psychotherapist Dan Crasovan 

Translated by Adina Preda 
 

 
In case of depression disorders, the clinical studies indicate the patients‟ 

use of defenses with a low degree of adaptation, this being the reason why the 
recovery in such disorders needs the identification and improvement of the 
psychic defense (Akkerman , K., Lewin, T.J.,  Carr, V.J., 1999; Kneepkens, R.G., 
Oakly, L.D., 1996; DeFife, J.A., Hilsenroth, M.J., 2005).  

 
In this case of the role of defense/coping mechanisms in depression 

disorders, a series of recent researches suggest the predictive value that the 
defensive styles and levels could have in the planning and the success of 
therapeutic strategies (in case of short terms psychotherapeutic treatments) both 
for major depression disorders  (Van, H.L., Dekker, J., Penn, J., Abraham, R.E., 
Schoevers, R.E., 2009) and for the general population where the maturity of 
defenses functions as an effective indicator of the level of mental psychical sanity 
and assures a good social functioning with lower costs in health assistance 
(Vaillant, G.E., 1993a; Vaillant, G.E., 1993b; MacGregor, M.W. Davidson, K.W. 
Rowan, P., Barksdale, C., Maclean, D., 2003).  

 
Another field of psychology in which the technique of analysis the psychic 

defense has a major importance, the field where this technique emerged and 
developed, subsequently entering other fields as well (mental health, 
psychopathology, health prevention, occupational choice), is psychotherapy 
(Ionescu, S., Jacquet, MM., Lhote, C., 2002). Nowadays, the importance of this 
technique was demonstrated in mental health, by management of psychological 
defense mechanisms the intervention (psychotherapeutic or medication) and 
development of mental illness can be optimized, because the understanding of the 
pathological defenses, immature or with a low adaptive level allow benefic 
changes, significant in certain psychopathological conditions (Blackman, JS, 
2009). In psychotherapy, in addition to this technique, of analysis of defense, can 
be used complementary (in groups of psychodynamic psychotherapy) other 
techniques as well, such as: self-analysis, free association, analysis of resistance, 
transfer analysis, self-analysis (Freud, A., 2002 ). 

 
Another important aspect highlighted by Vaillant (1993b) based on the data 

obtained from the Study of adult’s development demonstrates the existence of 
significant correlations between the state of psychic health state and the maturity 
of defenses (the correlation being independent from the level of education, gender 
and social class of the subjects who participated at the longitudinal study 
mentioned), thus, (1) „generally”  mature defenses (having an adaptive 
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character) appeared at 9% of the subjects (male) with severe depressions and at 
61% of participants (male) without a psychiatric history and (2) „currently” 
mature defenses appeared at 47% of the male subjects diagnosed with depression 
and 7% of the male subjects without psychiatric history. 

 
Another research (Ionescu, S., Jacquet, M-M., Lhote, C. 2002 apud. 

Plutchik, 1991) applied on subjects diagnosed with severe depression without 
psychotic elements, according to the DSM IV R criteria, to whom the Index of life 
style was applied stress the existence of higher scores for reaction formation, 
projection, regression, repression and generally a significant growth of psychic 
defenses compared to the subjects that are not diagnosed with psychic disorders. 
These results correlate with the results of other studies (Bond, M., Gardner, S.T., 
Christian, J., Sigal, J.-J., 1983; Ionescu, S., and colab., 2002 apud. Plutchik and 
colab., 1979,  Vaillant and colab., 1986, Wong, 1989) that emphasize the use by 
the depressive subjects of two categories of defenses (categories having as 
reference criterion the adaptive nature of defenses), like primitive and immature 
defenses (regression, projection) and intermediate level or neurotic defenses 
(reaction formation, regression) and, also a growth in intensity of the defenses of 
depression subjects compared to the subjects that are not diagnosed with psychic 
diseases or disorders. 

 
Concerning the efficiency of one treatment or another for depression 

(psychotherapy or anti-depressive medication) some authors (Mullen, L.S., 
Blanco, C., Voughn, S.C., Roose, S.P. 1999) highlighted a series of defenses that 
lower the efficiency/result of anti-depressive medication, being also studies with 
different results, but where the treatment consists of psychotherapy (Hoglend, P., 
Perry, J.C., 1998; Bond, M., 2004; Perry, J.C., 2004; Hersoug, A.G., Sexton, 
H.C., Holglend, P., 2002). Bond (2004) notes that an important part of 
psychotherapeutic results is based on understanding the defensive particularities 
of patients. 

 
As for the gender differences referring to the defensive functioning in case 

of severe depression disorders (under short term psychotherapeutic 
psychodynamic supportive short period treatment), the results suggested that the 
level/degree of psychic defense is influenced differently by this type of disorder 
(Van, H.L., Dekker, J., Penn, J., Abraham, R.E., Schoevers, R.E., 2009). In 
researches realized on nonclinical groups of subjects from the general population 
(Bullitt, C.W., Farber B.A., 2002), the results do not show individual differences 
at the general level of maturity of defenses, but there have been observed 
different defensive ensembles, specific for the two genders (Cramer, P., 1991; 
Watson, D.C., Sinha, B.K., 1998), explained through different methods of 
socialization that favor the appearance and development of some defenses and the 
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absence/inhibition or lower level of functioning of these defenses (Petraglia, J., 
Thygesen, K.L., Lecours, S., Drapeau, M., 2009).  

 
By identifying the role of the defense/coping mechanisms used by human 

subjects in severe depression disorder the psychotherapeutic intervention can be 
more effective, as well as the recovery and the prevention of remission in terms 
of time and costs. 

 
The increased interest for the analysis of defense is also determined by the 

importance of depression at contemporary subject, touching all age groups and 
social environments, in a continuous development becoming „the disease of the 
contemporary era”. According to the World Health Organization five percent of 
the world‟s population suffers from depression (Stiemerling, 2006). 

 
Blackman (2009) includes in the category of specific defenses for 

depression the un-identification, the reaction formation, the identification with the 
introjection, the identification with the lost object, the return against the self and 
passivity, repression, depression being considered an association between the 
depressive emotion and the specific defenses through which the human subject 
tries to control the emotion identified as danger by the self. In the depressive 
functioning a major importance has (1) the integrity of self, of its functions of the 
self (when these functions are severely affected the depression takes psychotic 
“values” ), (2) the force of the self (between the depressive emotion and the 
tolerance of (at) the emotion there is a reverse relationship, the increase of the 
intensity of the depressive emotion decreases the tolerance at emotion) and (3) 
the level of functionality of the subject‟s in the relation with the „objects” 
emotionally invested [the emotion of depression determining a decrease in 
intensity that can come to an end with total retraction of the subject from the 
relation (Nasio J.-D., 1999)].  

 
The methods of analysis of the intra-psychic defense, conceptualized and 

theorized as defense mechanisms (Ionescu and colab. 2002) or as coping 
mechanisms , between the two terms being specific differences that do not allow 
their overlap from the adaptability point of view (DSM IV TR, 2000), 
communicated in the specific works and in the researches centered on the 
analysis of the psychic defense, take the form of two categories of instruments, 
(a) the instruments with self-reporting (criticized, because it they) reflect only the 
conscious derivate, losing the essence of the defense mechanisms, considered to 
be „ unconscious psychic processes, that target the decrease or cancellation of 
the unpleasant effects of the real or imaginary dangers, transforming the internal 
and/or external reality, and whose manifestations / behaviors, ideas and emotions 
can be conscious or unconscious”) (Ionescu and colab. 2002), also , the self-
reporting being responsive at the current pathology of the human subject, like 
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depression and/or of anxiety (Bond, M., 2004) and (b) the interview methods 
(that use the observers‟ evaluations) considered to be standards of the defensive 
styles measurement (Van, H.L., Dekker, J., Penn, J., Abraham, R.E., Schoevers, 
R.E., 2009), between the two diagnostic methods of the psychic defense being an 
unclear relation, some of the studies realized discovering modest associations 
between them Hoglend, P., 1998) or the absence of association (Hersoug, A.G., 
Sexton, H.C.; Holglend, P., 2002). 
 
The defense mechanisms specified:  
 

 Un-identification (Greenson, 1968, apud Blackman, 2009). Defensive 
way by which the subject tries to manage the risks perceived by the self 
by canceling resemblance with other significant people from the personal 
development, for example, one of the parents.  

 Reaction formation (Gorelik, 1931, apud Blackman, 2009, DSM-IV-
TR, 2000, Freud, A., 2002, Bibring, Dwyer, Huntington, Plutchick, 
Valenstein apud Ionescu, Jacquet, Lhota, 2002 Laplanche, J. , Pontalis, 
JB, 1 994). A way to elaborate psychic conflicts by changing the 
character and allowing an economy of repression, so that the 
unacceptable tendencies of the subject are replaced by opposite trends 
which will become permanent in time.  

 Identification with the introjection (Sandler, 1960, Blackman, 2009). 
Defensive way of managing the dangers perceived by the self of the 
individual, through which the representation of the object (perceived as 
dangerous) is introjected, later becoming a part of over-self (specific and 
considered normal in latency, but in adult pathological when the subject 
introjects the features of the lost object – the loved and lost person - 
features hated by the subject, that hatred can turn against the subject, 
causing depressive reactions).  

 Identification with the lost object (Kitayama, 1991, Volkan 1987, apud 
Blackman, 2009, Freud, S., 2000). Defensive way through which the 
subject tries to overcome mourning period for the lost object by 
identifying with the characteristics of the object, actually a “refuge in the 
object”.  

 Return on oneself (Return against / to self) (Bergeret, 1986/1972, 
Vaillant, 1993, 1971, apud Blackman, 2009, DSM-IV TR, 2000, Freud, 
A., 2002, Bibring, Dwyer, Huntington , apud Ionescu, Jacquet, Lhotse, 
2002 Laplanche and Pontalis, 1994). A way of managing mental conflicts 
through “denial by the subject of its own aggression, which he/she diverts 
from the other person to turn it on itself” (Ionescu, Jacquet, Lhotse, 
2002).  

 Passivity (Blackman, 2009). Defensive way through which the subject 
manages threats perceived either as adaptive, by adopting a permissive, 
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obedient, deliberate and justified attitude, either as disadaptive by 
automatically accepting a situation which requires action.  

 Projection (Bergeret, 1986/1972, Vaillant, 1993, 1971, Wilick, 1993, 
apud Blackman, 2009, Bloch, H. Chemama, R., Depret, E. Gallo, A., 
Leconte, P., Le Ny J.-F., Postel, J. Reuchlin, M., 2006, DSM-IV TR, 
2000, Freud, A., 2002, Freud, S., 2007, Bibring, Dwyer, Huntington, 
apud Ionescu Jacquet , Lhotse, 2002 Laplanche and Pontalis, 1994; 
Sillamy, 2000). A way of managing mental conflicts through which the 
human subject expels and assignes to other persons or objects in the 
environment, thoughts, affects, desires and that he refuses in him/herself.  

 Regression (Bergeret, 1986/1972, Freud, A., 2002, Freud, A., 2002, 
Bibring, Dwyer, Huntington, Plutchick, Valenstein, apud Ionescu, 
Jacquet, Lhotse, 2002 Laplanche and Pontalis, 1994). Way to defend the 
individual, activated by external or internal threats, consisting in a return 
(variable in terms of organization and time period) to prior stages (such 
as: object relations, stages of psychosexual development, identification, 
complexity and expression and behavior organization) covered by the 
individual during individual development. 

 Repression (Bergeret, 1986/1972, Arlow, Brenner, 1964, Vaillant, 1993, 
1997, apud Blackman, 2009, Bloch et al., 2006; Chemama, R., 1997, 
DSM-IV TR, 2000, Freud, ., 2002, Freud, S., 2000, Bibring, Dwyer, 
Huntington, Plutchick, Valenstein, apud Ionescu, Jacquet, Lhotse, 2002 
Laplanche and Pontalis, 1994). Defense mechanism through which the 
human subject rejects and keeps in the unconscious a number of 
representations (thoughts, images, memories) which represent a conflict 
(in conjunction with satisfying a compulsion) in relation to the demands 
of reality and / or morality.  

 Suppression (Vaillant, 1992, Werman, 1985, apud Blackman, 2009, 
DSM-III, 1987). Mature defensive adaptive way, through which the 
individual manages psychogenic conflicts trying voluntarily to forget 
either the ideational content associated with an emotion or the ideational 
content and its related sensations.  
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Integrative Psychotherapeutic Interventions in Alcoholism 
Coca Tincuţa Dumitru 

 
 
INTRODUCTION 
 

The main motivation of choosing this theme was that during the 10 years 
of experience in a psychiatry hospital, I met many difficulties in the approach and 
intervention of psychological and psychotherapeutic patients hospitalized with 
diagnosis of acute ethanol intoxication, after a period of abstinence.   
 
 
THERAPEUTICAL METHODS OF INTERVENTION 
 
1. Treatment of alcoholism  

The best definition of alcoholism was given by Fouquet: the loss of 
freedom to keep you away from alcoholism. 

 
The old saying „who drank, will drink” expresses the thwarted advice or 

prescriptions that can be given to an alcoholic and quasi-fatality of relapsing in 
the moment when a health accident or a judicial episode imposed a forced 
disintoxication at the hospital or in prison. Close to organic damage sometimes 
reparable, there are apathy and dissolution more or less profound of will which if 
are not completely irreversible, will ask for many months of psychotherapy for 
possible rehabilitation.  

 
Some countries understood this thing and created, through a special 

legislation which permits the grouping of alcoholics for a prolonged period of 
time, specialized institutions called retirement drinkers or „Cure House” for a 
prolonged time and psychotherapy in collectivity, among disciplined 
preoccupations, tries to re-socialize these wrecks of alcoholism; after prolonged 
stay there were signaled cures confirmed in a proportion of 30-60%. 

 
In France, the alcoholic can be influenced only when his antisocial 

reactions or delirium cause his hospitalization, or when a judicial sentencing 
leads him to prison for a while.  It is known that some psychiatric hospitals had 
and have sections for alcoholics, but the subjects who were here, were in general, 
very degraded.  For a long time the dishabituation of alcoholics from drinking 
was tried, provoking them disgust with substances which induce nausea 
(apomorphine and cyanamide), swallowed or injected (cures of disgust).  The 
repeated association for a few consecutive days of these substances together with 
drinking would create a true conditioned reflex, whose fixation is done with 
consistency, for consolidation of healing. 
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J. Holt and E. Jacobson proposed a substance, disulfiram, produced under 

different names (antabus, esperal), currently used in all countries.  This 
treatment is addressed especially to subjects who wish to escape from their habits 
of intoxication, but are incapable to resist the tentation.  After a general 
preparation of some days (staying in bed, strico and vitamin therapy), the patient 
is given the drug orally and, after a few days, he is given the usual alcoholic 
drink; then a congestive reaction occurs, violent and very undesirable, at the head 
level and upper chest, with nausea, vomiting, lipothymical tendencies. The 
experience is repeated several times. Thus treatments impose freely consented 
hospitalization of the drinker who remains after that under the effect of „chemical 
hospitalization” (Jacobson). 

   
2.  Integrative therapeutic interventions based on evidence for 
disorders connected to alcohol consumption 
 
OBJECTIVE: This presentation makes an overview of main treatments developed 
in the last 30 years in the domain of alcohol treatment and of research that 
confirm their efficacy.  
 
METHOD: There were identified the main meta-analysis and articles of synthesis 
that show the current state of research of effectiveness and efficiency of 
treatments available worldwide in the field of consumption problem of alcohol as 
well as a series of studies that marked specific fields of research.  
 
RESULTS: A series of 8 interventions of psychosocial type, psychotherapeutical 
integrative and 4 psycho-pharmacological interventions were identified as 
presenting the highest level of effectiveness. Evidence that sustain this are 
presented and discussed.  
 
CONCLUSIONS: Treatment problems and connected to consumption and abuse 
of alcohol is efficient, but some aspects remain to be clarified as well as elements 
of efficiency. New therapeutic ways and implementation of ways already 
efficiently proved in current practice require a modification of paradigm of 
research model. 
 

Numerous types of psychosocial, integrative psychotherapeutic and 
psycho-pharmacological interventions for treatment in alcohol consumption and 
abuse disorder were initialized, developed and tested in the last 30 years. These 
interventions vary as duration, way of application (individual, groups, and 
couples), content (Psychodynamic, systemic, cognitive-behavioral), intensity 
(short interventions, therapeutic programs for long periods), focus (limited on 
consumption problem or the problem of the person who requires treatment), and 
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application framework (inter-hospitalized, residential, and ambulatory) and from 
point of view of combination (with pharmaco-therapy, with interventions on 
patients). Beginning with 1960s numerous research and empirical studies have 
been developed and performed and controlled which were monitoring these 
interventions (Miller and Wilbourne, 2002). On the other hand, in the field of 
treatment disorders connected to substances and alcohol, there is especially a big 
discrepancy between what is scientifically valid and what is applied in clinical 
practice. For example, although the detoxification alone and not followed by a 
specific therapeutic plan, was proved as ineffective and does not represent an 
adequate treatment for disorders connected to substance consumption, in clinical 
practice it would frequently happen that patients would not be oriented toward a 
form of intervention of post-integrative cure type. 

 
On a general level, although it is proved as a punitive attitude, the 

judgment from the professional diminishes the motivational level of the patient, 
and decreases the quality of therapeutic relation; such attitudes continue to be 
frequently met in the mental health care system. A recent analysis of clinical life 
for evaluation of treatments for alcohol abuse realized by Miller and Wilborne 
2002, identified 46 different therapeutic ways that had been evaluated on at least 
3 studies that fulfilled the following methodological conditions: 

 evaluated at least one form of treatment for disorders connected 
to alcohol consumption 

 included a comparing system (a control group, a placebo, a short 
intervention or an alternative treatment) 

 used a procedure (randomization) in order to assure the formation 
of equivalent groups before starting the treatment 

 reported at least one measurement parameter of consumption or 
associated negative consequences. 

 
The list (MESSA GRANDE) gives a top of interventions with the strongest 

scientific support regarding the efficiency (chart 1) taking into consideration the 
methodological quality of the performed studies for each way as well as the 
obtained results of efficiency (after Miller and Wilborne, 2002). 

 
Among the ways at other end of the list (chart 2) there are the interventions 

designed to educate, confront the cause of a psychic shock or insight 
(psychodynamic therapies). Because the majority of the included studies were 
performed in USA the presence of the program A.A. within this group refers to 
the participation dictated by a court in A.A. meetings. 

 
„Standard treatment” and „general counseling” categories refer to used 

interventions for control groups. 



Jurnalul Român de Psihoterapie Integrativă 
Nr. 1 

Iulie 
2010 

 

 145 www.irpi.ro                                            www.jurnal-integrativa.ro 

 

Authors sustain that only for an inefficient study in intervention does not 
mean that it is not efficient. Nevertheless, it is unlikely that the ways at the end of 
the list to present a real therapeutic effect. 
 

CHART 1 - The first 10 therapeutic ways proved effective ordered by proved 
efficiency and quality of scientific support 

 

 
 

CHART 2 - The last 10 therapeutical ordered ways depending on proved 
efficiency and quality of scientific support: 

 
Crt. No.  Therapeutical ways Number of evaluation 

studies 
37 Antidepressive , non-SSRI 6 
38 Residential therapy 12 
39 Anonimous alchoholics 7 
40 Self-confrontation with video recording 8 
41 Standard treatment 15 
42 Training in relaxation  18 
43 Face to face counselling 11 
44 Psychotherapy (Psychodynamic) 18 
45 General counselling in alcholism 20 
46 Courses, films, groups with educational 

purpose  
23 

Crt. 
No. 

 Therapeutic ways  Number of evaluation 
studies 

1 Short interventions 31 
2 Interventions of the motivational increasing 17 

3 Adgonisti GABA (Acamprosat) 5 

4 Anagonisti opioizi(Naltrexona) 6 

5 Training of social skills 25 
6 Approach of  community reintegration 4 

7 Behavioral contraction 5 
8  Familial behavioral therapy 8 
9 Management of case 6 
10 Self-monitoring 6 
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PSYCHOSOCIAL INTERVENTION 
                       
1.  Exposure to activating stimuli  
 

This intervention is based on conditioning theories, in this case classical 
conditioning. Different elements from the environment (people, objects, 
situations or places) become, by frequent association with substance 
consumption, conditioning stimuli. When the former consumer, now abstinent, 
was among these stimuli, he would express a series of physiological and 
psychological reactions which, in a behavioral plan, will determine the renewing 
of consumption, (Hriscu Ioan, 2004). 

 
Outside this Pavlovian model, another version of conceptualization of the 

action of the activating stimuli stipulate a process in 2 steps in which the 
conditioning stimuli trigger inter-receptive answers that, in turn act as  facilitators 
of renewing the consumption (Kaddean, 2001). 

 
Treatment exposures to activating stimuli bring patients into contact with 

associated elements to alcohol consumption (drink, glasses) and put them in the 
position to exercise coping strategies, others than consumption, in the hope that 
these will be later applied in similar situations outside the therapeutic framework. 

 
Two questions are determined for developing this type of intervention: 
o To what extend patients really react to these activating stimuli?  

                                                    And 
o To what extent, reactivity to stimuli can predict the potential relapse? 

 
Results of the studies performed until now were far from clarifying these 

matters. In a series of studies, exposure to stimuli associated to alcohol did not 
determine in a significant way the apparition of conditioning responses (Kadde, 
2001) 

 
Between 30-50% of alcoholics subject to this intervention in laboratory 

conditions did not report any occurrence of consumer appetite. Among 
recommended procedures for increasing of sensibility to this type of intervention 
there is the inducing of negative emotions to patients, respectively offering the 
possibilities of consuming alcohol used as activating stimuli. The first alternative 
results, indeed, in an increased response to activating stimuli, but the potential of 
a negative result secondary application of such an intervention (relapse) justifies a 
great attention in the evaluation of the exposure level to negative emotional 
stimuli that every patient can bear (Stasiewicz and others, 1997). 
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Concerning the second question, it is recognizable the existence of a 
connection between responsiveness to activating stimuli and relapse potential, but 
it is not clear yet which are the most valid predictors of relapsing the 
consumption (physiological responses, the riposted wish of consuming). Thus, 
the assertion that no study on people proved that the response to activating stimuli 
is a causative factor of relapsing remain valid until now (Kadden 2001). 

 
The existence of conditioning response remains difficult to realize in 

practice, phenomenon that could explain the resistance of this type of disorder 
treatment and the frequency of relapsing phenomenon. Thus, the extinction of a 
conditioning response may be complicated with: 

 Sudden recurring of the response after a period of extinction 
together with manifestation of an activating stimulus 

 Generalization (occurring of new responses, different than the 
initial ones, capable to determine the renewing of the 
consumption) 

 Quick re-installation of a conditioning response after an initial 
dose of alcohol. 

 
Regarding studies that assessed the effect of this type of interventions 

concerning behavioral consumption, these, not too many, divide in: 
 Studies that evaluate cue applied exposure (vs. another treatment) 
 Studies that evaluate combination between cue exposure and 

other treatments (psychosocial, training of abilities type, or 
psycho-pharmacological). 

 
Exposure to activating stimuli proved more efficient than in relaxation 

training not in the prevention of renewing the consumption, but in diminishing 
the consumed quantities and in the prolonged period of time until repetition of 
abusive consumption (Drummond, Glautier, 1994). 

 
Overall, the studies that evaluated the impact of this type of intervention 

realized alone or in combination with other interventions of skill training revealed 
that, although it does not prevent the occurring of first consumption episode, cue 
exposure reduces the severity of consumption together with produced relapse 
(Cadden, 2001). 
       
2. Management of contingents 
 

This intervention has theoretical basis in the conditional model operated in 
which the consumption is a reinforced behavior through the effects of the 
substance itself and through social positive responses. Integrative therapeutic 
strategy aims the strengthening of behavioral abstinence (through vouchers that 
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bring material benefits or offering rewards). Thus, unlike cue exposure that tries 
to activate on antecedents of substance consumption, the management of 
contingents act on the consequences of drinking. A promising version of this 
model id the rewarded not of abstinence itself, but of achieving different stages of 
treatment and of proposed objectives for the change of consumption behavior. 
 

Following completion of treatment, it is facilitated the contact of the 
patient with natural rewards from environment, without voucher rewards.   
                            
3.  Approach of community reintegration  
 

It is actually a combination of interventions, bringing together elements 
from training of coping abilities, training of socializing abilities, family, 
behavioral therapy and the use of disulfiram. 
                                 
4.  Training in social abilities 
 

Under this name we include therapeutic interventions of cognitive-
behavioral origin anchored in the theories of social learning and operated 
conditioning. (Longabaugh, Morgenster, 1999). These programs have in commun 
the following two aspects: 

- they focus on functional analysis of alcohol consuming (understanding of 
antecedents and consequences of it) 

Form abilities with the help of which they become capable to recognize 
situations and states of risk, in which they are the most vulnerable, to avoid them 
when it is possible or to make use of the cognitive and behavioral abilities of 
coping.  

 
Skills training (ST) is often applied as a a component of a much more 

complex program. The studies that evaluated this intervention as unique treatment 
did not produce positive results (Shand, 2003). Moreoever, when ST was 
compared to other ways proved as efficient (motivational interventions, 
interventions 12 steps type) significant differences were not detected (Kadden 
2001). Furthermore, an analysis of the studies that evaluated this way from the 
point of view of action mechanisms could not reveal which are the active 
ingredients of the program and could not demonstrate the thesis according to 
which ST acts through coping abilities as increasing. Also, when it was tried in a 
community service, ST did not demonstrate on a short period superior results to 
treatment control of counseling type and facilitation for affiliation to A.A. 
(Morgenstern, Blachard, 2001) 

 
Thus, after a period when ST seemed to become the most acceptable form 

of treatment, at least among scientific and practitioner community, the latest 
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studies invite to initial enthusiasm. ST remains an efficient treatment, cost-
efficiency because it has equal efficiency, has group and individual scheme 
(Cecilia 2001), with long lasting results and compared to other interventions. It 
remains to be explored which are its efficient components that should be 
developed in future and which is the most suitable form of applying in order to 
maximize the effects on the change of consuming behavior. There have been 
already reported improved results by associating the exposure to activating 
stimuli, of anti craving medication of naltrexon type, of increasing interventions 
of motivation.  
                                    
5.  Short interventions ( SI ) 
 

SI are efficient in the reducing of mortality among alcohol consumers.  
In different studies, the effect at distance of SI was evaluated to be 

significant on medium time (1-2 until 5 years) (Hulse, Tait 2003, Shand, 2003). A 
series of multi-centric studies that involved a great number of patients – over 
1500 people in 8 countries imposed this type of intervention on the list of 
efficient forms of treatment of issues connected to alcohol abuse. 

 
According to Grandei Mesa, SI in disorders connected to alcohol 

consumption there are the most extensible studied intervention in this field. „SI” 
describe a great number of procedures, from the simple advice regarding the 
limits of moderate consumption of alcohol and side effects of abuse, to complex 
interventions, over more sessions. They were divided into:  

 
SI – opportunist – granted to people that solicit treatment for another issue 

than that connected to alcohol, but which are identified by test of screening that 
being at risk. 

SI – short = dedicated to people who solicit specific help for a problem 
connected to alcohol; these include more sessions, they address to people with 
more severe issues and are granted by a specialized staff.  

 
The great number of studies and meta-analysis that evaluated SI are mostly 

due to the possibilities of application to a great number of patients, especially 
within primal medical care, with diminished costs over more specialized 
interventions.  

 
Conclusions of studies of evaluation can be summarized as below: 

 SI are efficient in reducing of alcohol consumption comparing to 
groups of patients that do not get any intervention 

 SI are efficient no matter the type of service (hospital, 
ambulatory, family medical cabinet) 

 SI are as efficient as intensive specialized intervention 
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 SI are more efficient for the consumers with a low level of 
severity of the problem 
 

6.  Motivational interventions                                
(Motivational interview, interventions for increasing motivation, interventions for 
facilitating change) 
 

The motivational interview – MI (Miller and Rollnnick 1991) is a style of 
relationship  with the patient that focuses on the empathic, non-argumentative 
contact and which formulates a series of interventions designed to facilitate the 
changing of patient perceptions over alcohol addicted, facilitating the process of 
change. The author defined MI as a „directive method centered on client that 
targets the increasing of inner motivation for change through exploration and 
resolving the ambivalence of the client.” 
 

MI was evaluated as a unique treatment as well as a combination with 
other therapeutic interventions. Evidence so far shows: 

 MI are efficient as unique treatment comparing with no other 
treatment 

 MI are as efficient as other therapeutic methods proved as 
efficient (ST or IS) 

 it was not proved a significant benefit at adding MI to other form 
of psycho-social treatment 

 a combined form, offering MI within some short interventions 
was proved to be efficient comparing to lack of treatment. 

 
MI is based on the thesis that a non-confronting, empathic style of the 

therapist is likely to increase the adherence to treatment, to diminish the 
resistance of the patient and, overall, to increase the success rate of therapeutic 
intervention.  

 
In change, confronting interventions associate with a high level or patient 

resistance and a worse prognosis per year. Difference were registered also in the 
evolution of patients who were immediately taken after arrival comparing to 
those whose arrival was late, with those from the first group, presenting a 
significant reducing of consumption compared to the second group. 
 
7.  Family and couple therapies 
 

There is a great variety of therapeutic ways that takes into account family 
or couple from which the patient comes, patient with addiction and ethanol abuse. 
Although systemic family therapy remains a very popular form of treatment, few 
studies evaluated its efficiency. The majority of evidence sustains the efficiency 
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of behavioral versions (in which the partner is thought to reward the abstinence 
and to discourage the consumption as well as skills in improvement and 
increasing of cohesion in relationship). 
 

This way includes an administration contract supervised of disulfiram, 
some behavioral prescriptions and training in negotiation skills and 
communication. 

 
The most significant sustaining come from couple interventions practiced 

within CRA – on other part the presence of other forms of intervention 
(individual) does not allow the affirmation of a separate effect of family 
component. Overall, systemic family therapy proved more efficient than lack of 
treatment, but inferior to individual treatment from above, except for their 
inclusion within a larger CRA. Family therapies oriented behavioral showed a 
success rate similar to individual therapies  and was not registered an extra 
benefit by adding some family components to a program type ST lead to superior 
results. 
                                        
8.  Material of self-help / self-control 
 

Initially, they appeared under the form of diverse books or brochures that 
assist the patient in the change of consuming behavior. Thus, they are addressed 
to people with reduced severity of issue that keep self-control resources. 
Although there is a great variety in content, many of such publications contain 
information with regard to the effects of abused alcohol consumption, techniques 
of establishing of objectives and taking decisions regarding the change in 
behaviour and strategies in initiation and maintenance of change. Relatively 
recent, such resources began to appear on internet, adding their benefit of 
flexibility and full anonymity in their accessing.  

 
There are few studies that can evaluate the distance effect of this form of 

intervention. The available data so far show a positive effect for the lack of any 
treatment, but inferior to individual treatment (Shand et al., 2003). A study 
(Hulse, Tait, 2003) reported similar results for 5 years distance for an 
informational package versus a short motivational intervention.                                   
 
 
9.  Psycho-pharmacological interventions  
                     
Available data sustain the efficiency of four pharmacological interventions 
(Berglund et al. , 2003): 

 aversive medication (disulfiram type – there is evidence only for 
superiority of using this treatment under supervision) 
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 acamprosat (Campral) 
 naltrexona (ReVia) 
 treatment in psychiatric comorbidity 

 
The treatment with disulfiram presents a series of recommendations, 

especially within CRA when it is given under supervising. Treatment more than a 
year with disulfiram is associated with a good prognosis, but not the one 
registered in the first months (Berglund, 2005), plus benzodiazepinic medication 
has a strong support in the treatment of alcohol withdrawal. Less support it is for 
the practice of adding antiepileptic medication. Treatment with antidepressants 
and buspiron is efficient when treating depression, respectively anxiety, but does 
not have an effect over alcohol issue outside the specific treatment. Treatment 
with acamprosat and naltrexona ((unfortunately not available in Romania) is 
efficient and association with psychosocial interventions leads to improved 
results. 

 
An interesting development in this field is the recording on portable 

computers by patients of the activating stimuli that act within their life and that 
lead to consuming and abuse appetite (craving). Thus, if the obtained cravings in 
laboratory conditions did not foresee the renewal of consumption, but in change it 
would be observed an increasing of responsiveness to activating stimuli from the 
environment before a consuming episode and a decrease of it after that (LITT 
1990). 
     
 
CONCLUSIONS  
 

During the last thirty years, many therapeutical methods have been 
developed in the field of substance consuming treatment. Meanwhile, the  
research regarding the efficiency and effectiveness of these ways has known a 
parallel development, with special attention being paid to getting responses to 
questions such as: What treatments are (more) efficient? Which are the elements 
that assure the efficiency of such a treatment? What results can we obtain by 
combining different treatments? Are there any features of the patients that 
recommend them for a form of treatment than for another one (matching 
treatment)? Which are ways of administration (individual vs, group, intense vs. 
limited, community, ambulatory vs. residential, hospitalized) the most suited for a 
treatment? Which are the motifs that persist a weak ingestion of the new forms of 
treatment in the current practice of many therapeutic centers (alternative, why do 
they persist in applying of some interventions proved to be inefficient)? 
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A recent meta-analysis has produced the following conclusions (Berglund 
et al., 2003): 

 The treatment is effective: the group of patients that gets some 
form of treatment has significantly better results than the groups 
that are not the subjects of any kind of intervention 

 Specific treatment is superior to standard treatment. Specific 
treatments (motivational therapy, cognitive-behavioral therapy, 
interventions 12 steps type) are the ones that present a solid 
theoretical basis, are guided after a manual, are performed by 
qualified therapists who get supervision. Standard treatment 
under the form of support group or general counseling are 
weakly defined and have weaker results. 

 For the time being, evidence that could sustain patient matching 
is weak. 

 The association between the type of service (ambulatory vs. 
hospital), the intensity of treatment and the result remains 
inconclusive. Yet, the association between the intensity of the 
treatment and the severity of the patient's condition is a proven 
one. 

 People with minor-medium issues related to alcohol consumption 
equally benefit from less intense treatment (SI type) as well as 
from extensive treatment. 

 Patients who have associated problems (psychiatric comorbidity, 
social problems such as lack of home) need interventions that 
include these aspects (case management). 

 
Rigorous research, under the form of trials that imply techniques such as 

randomization, standardization of interventions under the form of some manuals 
for therapists, evaluating procedures of interventions‟ fidelity had as a benefic 
effect the demonstration of the efficiency of existent treatments and their 
implementation within community services. On the other hand, this pattern had as 
a negative effect the restriction of development of some new therapeutic ways 
less adaptable to this form of evaluation and inefficient underdevelopment of 
research, that would evaluate the results of implementation of a theory (Caroll, 
Onken, 2005).  
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The Folk Tale – a Psychotherapeutic Quest 

psychologist Sabina Strugariu 
Translated by Ramona Ţăranu 

 
 
 
ABSTRACT 
 

The folk tale has, just like integrative psychotherapy, the ability to contain 
various approaches without the risk of having its internal unity broken. On the 
contrary, its integrity is enhanced by this complexity. History tells us that one of 
the first functions of the folk tale was to transmit tradition, values, precepts and 
teachings from one generation to another, by keeping the complexity of its 
meanings under the guise of archetypes. Afterwards, as a means of knowledge 
and an allegory of life, the folk tale became, just like the dream, a way to decode 
the hidden or repressed meanings of the psyche, by bringing them out from the 
unconscious. Taking as reference the various theories related to the folk tale and 
the values which it shares with psychotherapy, this study will attempt to highlight 
the correlations which exist between folk tales and psychotherapy, whereby the 
folk tale is understood as a metaphor for the stages implied by an integrative 
psychotherapeutic process.  
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“Reality is the ruin of a fairy tale.” 

 
~Lucia Blaga~ 

 
 

“Some day you will be old enough to start reading fairy tales again.” 
 

~C.S. Lewis~ 
 

“Fairy tales are more than true; not because they tell us that dragons exist, but 
because they tell us that dragons can be beaten.” 

 
~ G.K Chesterton ~ 

 
"Deeper meaning resides in the fairy tales told to me in my childhood than in any 

truth that is taught in life." 
 

~Johann Christoph Friederich v. Schiller~ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jurnalul Român de Psihoterapie Integrativă 
Nr. 1 

Iulie 
2010 

 

 158 www.irpi.ro                                            www.jurnal-integrativa.ro 

 

 
Theoretical approaches regarding the origin and the evolution of 

the folk tale 
 

 
The folk tale – in Romanian “basmul”, a word of Slavonic origin, meaning 

“to invent” – is considered to be one of the oldest genres of oral literature. Like 
folk tales themselves, the theories about their origin are various: the mythological 
theory, the Indianist theory, the anthropological theory, the oneiric theory, and the 
ritualistic theory. 

 
The psychotherapeutical process is a quest on which the psychotherapist 

and the client embark together; a quest towards the client‟s Self and his/her own 
wellbeing. This would not be possible without knowing and understanding the 
person, his/her context and living style, as well as his/her background and the 
problems he/she is confronted with, in short the person‟s life history. For the 
same reason, to discuss the folk tale without knowing the diversity of its 
manifestations, its context and the complexity of its evolution, would end up in 
reducing its significance and oversimplifying its meanings. 

 
The folk tale is therefore similar to psychotherapy in this respect that the 

theories and approaches to its origin and evolution are sometimes contradictory, 
and marked by the ones who created them, as also by folklorists, anthropologists, 
sociologists, philologists, psychologists a.s.o.. However these approaches manage 
to coexist and work as reference material in the research on this topic. 

The Grimm Brothers were the ones who launched the mythological theory. 
Wilhelm Grimm stated that “the source of all folk tales is to be found in myths, in 
the traces of the beliefs of the old Indo-European tribes, which were spread in 
Europe during the migrations.” (Legende populare româneşti, 1983, p.VI). 

 
An attempt to differentiate between myth and folk tale marks that: „[…] 

functionally, the legend describes, while the myth explains; the folk tale creates a 
new world of its own, reorganizing elements from legends and primitive myths. 
The transition from myth to folk tale registers not only a change in function, but 
also a leap to a new level, in a new cultural system. A new structure is being 
created in order to respond to a cultural and spiritual need.” (Balász Lajos, 2003, 
p.102). 

 
According to the Indianist theory, which was introduced by Theodor 

Benfey, “India is the primal source of the folk tale,[...] the only origin of the folk 
tale, except for the stories with animals, which are of Greek origin.” .”(idem, 
p.VI). On the other hand, although an adept of the Indianist theory, the Romanian 
philologist and folklorist, M. Gaster states that „[…] As for folk tales, on the 
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contrary, just like in the case of stories, tales and anecdotes, it suffice their 
reading in other literatures in order to recognize immediately […] that they are 
here clad in Romanian robes, there in German robes and there in a French 
ones…” (M. Gaster, 1883, p.546) 

 
A third theory, the anthropological one, emerged simultaneously with the 

theory of cultural evolution, which has its roots within Darwin‟s biological 
evolutionism. Its supporters, with E.B. Taylor and Andrew Lang among them, 
stated: „we showed the various ways by which a folk tale, once developed, can be 
transmitted or further spread… However, as we have already said many times, in 
similar conditions of taste and imagination (fantasy), of beliefs and 
circumstances, a similar folk tale can emerge in areas lying far apart from one 
another […]”(cited în Legende populare româneşti, 1983, p. VIII). 

 
“The similarities between folk tales are sometimes so striking that it is hard 

to establish a starting point for research. ‹Similarity does not always imply a 
contact between civilizations or migration from one place to another. The folk 
tale is the expression of deep inner forces. Because human nature is the same 
everywhere, folk tales are also alike, taking on only different local garbs, but their 
roots are in the depth of the human being, that is why they are not only universal, 
but also eternal.›” (Geoffrey Breton cited by Nicolae Dobrişan in the forward to 
„Noaptea neînfricaţilor”, 1991, p.VIII-IX). 

 
Friedrich von der Leyen suggested a new theory of the genesis of folk 

tales, the oneiric theory that gained the support of L. Laistner and B.P. Hașdeu. 
For these researchers „dreams are that which gave birth to various motives and 
sequences identified in folk tales” (Legende populare româneşti, 1983, p. X) and 
that dreams and their significance would be the key to understanding folk tales, 
legends and rituals” (Idem, p. X). 

     
 B. P. Haşdeu‟s argument is based on the shared qualities of folk tales and 

dreams, such as: the blurring of space and time; the fact that both dreams and folk 
tales are thought to be true; both in dreams and in folk tales, people face 
monsters, fly and shift their shape easily in other objects; in both cases there is no 
awareness of language differences and similar aspects. Taking Haşdeu‟s thesis as 
a starting point, Balász Lajos (2003) states that: „in conclusion, the folk tale was 
not born in a specific age or country, but everywhere, at the same time with the 
birth of humankind, for all people have dreamed, are dreaming and will dream as 
long as humanity exists.” (p.102) 

 
Sigmund Freud has also given various interpretations to folk tales, 

describing them as a manifestation of repressed desire. He found them useful in 
order to demonstrate his own theory that both folk tales and dreams are making 
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use of symbols for expressing conflicts, anxiety and hidden wishes that were 
repressed in the unconscious. In „The Interpretation of Dreams” and other works, 
Freud intended to show that folk tales use a symbolic language that can be 
interpreted in a psychoanalytic manner to reveal the latent or hidden contents of 
the mind. By making a parallel to the stories of the Grimm Brothers – „The Wolf 
and the Seven Lambs” and „The Little Red Ridinghood” - Freud also noticed, in 
his work „The Man and the Wolves” that the dreams of his patient contained the 
same symbols as these stories and expressed the sexual anxiety induced by 
traumatic experiences from his childhood. 

 
In the ceremonies of primitive society a highly important role was played 

by the indispensable rite of reciting myths and legends. Arnold van Gennep and 
Pierre Saintyves (Legende populare româneşti, 1983, p XI.), inspired by the 
methods of the British anthropological school, studied the life of Australian 
indigenous populations and formulated the ritualist theory of the origin of folk 
tales. According to van Gennep “the narratives about animals are the most 
important ones for the tribe, because of the significance of totemic animals and of 
the rituals connected to the totem.” (Idem) Moreover, he also thought that “myths 
and primitive tales have always contained teachings related to adequate behavior 
and were useful to the tribe, in order to accomplish what they needed.” (Idem) 

 
Within the frame of the above mentioned theory, the storyteller had in the 

beginnings of humanity an utilitarian role, which diminished and was 
schematized once evolved societies made their appearance. It is therefore thought 
that myths and legends are the oldest, followed by stories with animal characters, 
and then by the folk tale itself, which has also an aesthetic function. 

 
The theories mentioned above are only some of all the theories elaborated 

about the origins and functions of folk tales, and at the same time, these are the 
most often discussed ones. Each one of them is an approach to specific traits of 
the folk tale, which, if we were to associate them with the theories and branches 
of psychotherapy, are equally complex. From an integrative perspective, we 
notice a strong relation between them, for their diversity is enriching their 
universality, while preserving their singular quality. 

 
The psychotherapist can be easily associated with the storyteller from the 

past, in that he carries on, transmits and reflects, but at the same time he changes, 
guides and adapts the context, in order for the message to be discovered, 
processed and internalized by the patient(s), just like the listener(s) from once 
upon a time used to do. 

 
The purpose of this paper is to analyze in parallel the structure and themes 

of folk tales with the ones of the integrative psychotherapeutic process and to turn 
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illustrate the correspondences between tales and therapy, between storyteller and 
therapist respectively. This approach is similar to the quest of the Self toward 
Itself and of personal development, by which one discovers its inner resources to 
heal oneself and bring oneself to accomplishment. 

 
 
Folk tales in a psychotherapeutic context 
 

“Folk tales and stories, as do all the genres of folk literature, express 
general truths about life and represent the result of collective experience, which, 
by the means of folk wisdom and oral tradition, has preserved and enriched them 
under an ever more refined guise, that included an ever increasing body of 
meanings and information related to society [...]” (Nicolae Dobrişan, in the 
forword to „Noaptea neînfricaţilor”,1991, p. XI). This role played by the folk tale 
in preserving and transmitting wisdom, tradition, values, rules and beliefs is what 
makes it a tool for acquiring knowledge. Balász Lajos (2003) also stated that “it 
has actually a normative function in a society full of contradictions, where the 
man is subjected to material and social limitations, where there is, in other words, 
social order, which separates people in privileged and unprivileged classes. This 
is the only plausible explanation for the fact that the folk tale was able to preserve 
elements of primitive cultures all the way to modern age.” (p.102) 

 
The same idea can be also found in therapy - a process  that implies the 

opening toward one‟s inner universe, from the conscious (therefore individual) to 
the collective unconscious and the other way around – if we were to consider the 
collective unconscious a “depository” (N. Dobrişan, 1991, p.XI) of archetypes 
and symbols operated by the conscious. 

 
In her book “Introducing Jungian analysis” (2001), Mihaela Minulescu 

applies the same concept: “archetypal images are fundamental images, profound 
ones, brought into shape by the effect of archetypes on the individual‟s 
experience. Their representative quality is that their meaning is universal and 
easy to generalize, exerting an affective effect of a numinous sort, whose 
sacredness imposes deep respect and attraction. Their manifestation has lead 
humankind to develop mythologemes – symbolic expressions of these images at 
the level of grand collective acts of creation: religions, myths, legends and, last 
but not least, folk tales and rituals of the peoples all around the world. In other 
words, myths are the direct expression of the collective unconscious. At the 
individual level, the expression of archetypal images might take the shape of 
specific symbols in dreams or musings, if the criteria of normal psychological 
functioning are fulfilled.”(p. 38) 
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According to Marie Louise von Franz, cited by Paola Santagostino (2008), 
“folk tales are the purest and simplest expression of the psychological processes 
of the collective unconscious”(p.14), a statement that upholds the universal 
quality of folk tales and their ability to activate common meanings, which are 
deep, real and valid for each individual, as for all individuals together. 

 
Tales and stories are indeed the expression of inner forces, found deep in 

every people‟s unconscious, based not upon one single motive, but on a complex 
of motives. Shared motives contain also features which are different from one 
country to another and from one area to another. These features differentiate 
between folk tales that are told from generation to generation and constantly 
adapted by the storytellers to the context and to the times, and stories authored by 
individuals. A special category is represented by the stories with a therapeutic 
message. 

 
Sempronia Filipoi (1998) underlines that “before psychotherapy turned into 

a scientific approach, the folk tale was already a common, maybe even 
traditional, therapy element and teaching method, due to its use of 
metaphor”(p.3). She enumerates eight advantages of “consciously” using stories 
with therapeutic effect, or we might as well say, using stories therapeutically, and 
these are: 1. enlightenment, because the story doesn‟t appeal only to logic and 
reason, but also to fantasy, intuition and creativity, so that it broadens the 
patient’s inner space; 2. the transmission of behavioral models and moral values 
– these are being only suggested to the patient in a playful manner, so that he/she 
internalizes the therapeutic message; 3. the therapeutic message is received just 
like the message from a dream, because the subtext is not imposed as an absolute 
truth, obligation or norm; 4. the story does not trigger resistance to therapy, as 
there is no confrontation between the therapist and the patient; 5. the story brings 
about unexpected solutions with a positive effect, it fights habits and inhibitions 
which hinder the patient‟s progress, and it brings him to face unpredictable 
situations and new perspectives; 6. the patient has the opportunity to broaden the 
original meaning of the therapeutic message – he can take from the story the 
elements that resonate to his own experience and perspective; 7. the therapeutic 
subtext is being stored and can be immediate, apparent, under disguise or hidden 
– the patient internalizes the apparently ambiguous message and organizes it 
according to his own reference points, being able to reactivate it afterwards in 
various situations, as he needs it; 8. the story with a therapeutic subtext can be 
combined with any technique and be applied to any level of the therapeutic 
process. 

 
Starting from the idea of using stories from different cultures in therapy, in 

order to find solutions to common problems, Nossrat Peseschkian developed a 
type of psychotherapy, namely positive psychotherapy. To this purpose, the 
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author regards stories from a transcultural perspective. Their contents help the 
individual broaden his own horizons and bring his own perspective into contact 
with other rules, values and methods of solving conflicts. In effect, the patient 
abandons prejudice, interacts with other ways of thinking and releases his 
emotional side. “In this way, stories can be regarded as  a decisive approach in 
order to modify consciousness – a starting point for any change in politics, 
economics and behavior in relation to the environment.” (N. Peseschkian, 2005, 
p.16). 

 
We can also mention here the technique of “inventing stories”, presented 

by Paola Santagostino in her work “How to heal yourself with a story” (2007): “I 
used it as a method to stimulate self healing, to develop self awareness and 
creativity” (p. 9-10). As in the case of S. Filipoi, P. Santagostino also believes 
that the story can be a tool for communication and self discovery. By inventing 
and building a story we materialize in symbols and representations that which in 
everyday life may remain hidden to the conscious self, namely aspects which may 
be responsible for blocking our inner resources and their activation. 

 
The symbols found in dreams are not the only elements of this kind in the 

human unconscious, which has been subjected to research and interpretations 
during the development of psychotherapy. Folk stories also remain of great 
interest to psychotherapists and researchers in the field, due to the richness of the 
imagery, symbols and meanings that they contain, which bring to the surface of 
the conscious not only the realities of the Self and the problems that it is 
confronted with, but also the ways by which these problems may be overcome in 
the healing process. The folk story presents problems in a miniature version, in 
other words, it reflects their life through fantasy, magic and unpredicted. “Our 
way in life is similar to the hero‟s quest in a folk tale, full of trials and danger. 
Only the one who is prepared will be able to go on; the one who isn‟t, will be 
trapped in those kingdoms or will have to take refuge in palaces and towers, just 
like it is told in many stories”. (F. Petcu, 2008) 
 
 
The story as a psychotherapeutic quest 
 

It is often the case that, when a person thinks that a project, an idea 
presented by someone else or an expectation is unattainable, he or she may say to 
their discussion partner: “you live in a fairy tale world” or “real life is not a fairy 
tale, so wake up, put your feet back on the ground!” This is in fact the point of 
view of a person who thinks that folk tales are stories addressed mainly to 
children, defined by a happy end which praises the victory of good over evil. But 
this may not always be the case, if we were think of the story “Eternal youth and 
immortality”, whose ending does not follow the pattern “and they lived happily 
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ever after. This kind of story determines the reader to change his point of 
reference toward it, and concentrate more on the meaning of the events lived by 
the hero, than on the ending itself. Despite their usually positive and optimistic 
ending, folk tales do not exhibit a simplistic, but on the contrary, a complex view 
on the world and reality, through the quest that the characters must embark on 
from the beginning to the end. 

 
One of the defining traits of the folk tale as a literary genre is that of the 

confrontation between the two dimensions of life – good and evil, dimensions 
which are clearly outlined by the attributes of each characters and their behavior. 
More often than not, when the readers find a similarity between their own life and 
the story, they tend to project themselves in the positive characters who represent 
the good side and fight for it. This aspect can be regarded from many perspectives 
once we step into the psychological sphere of interpretation: either the person 
perceives itself as good, positive, optimistic and courageous; either a defense 
mechanism develops and the individual conforms to the norms and values, which 
he has been brought up with and were confirmed by society; or the person 
projects its wishes and expectations regarding its own development and 
fulfillment.  

 
If we were to regard the purpose of psychotherapy as a companion to the 

individual on his way to self discovery, to increasing one‟s autonomy and ability 
to face oneself and the others, to interact and be genuine in understanding one‟s 
own dark sides and in recognizing their projections, just like a hero on a quest 
toward his own destiny, who overcomes obstacles and trials, then we can 
consider “good” and “evil” in an integrative manner – as symbols of the Self as a 
whole, as an integration of opposites. 

 
In her book “Introducing Jungian analysis” (2001), M. Minulescu explains 

Jung‟s point of view regarding the purpose of psychotherapy: “Jung differentiates 
between two objectives of the psychotherapeutic endeavor. The first one is that of 
restoring health – healing the patient of his neurotic or psychotic ailment. The 
second one is guiding the process defined by Jung in terms of individuation, 
the way toward the profound, individual meaning of life”(p.79) – individuation 
being the process by which every one of us becomes who we really are. 
Considered from the perspective of individuation, the hero of a story is usually a 
simple person, with no unusual traits, who doesn‟t stand out apparently, but who, 
once chosen for the role of bringing back the lost object/kidnapped maiden, 
manages to get to know himself. By overcoming the obstacles in his way, the 
individual finds out that he is more than he thought and discovers unknown parts 
of himself, which would have remained like this, if he hadn‟t dared to step on the 
equally unknown road to maturity.  
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This parallel between the purpose of psychotherapy and the sacred 
initiation quest of the hero brings us closer to the subject of this study regarding 
the correlations between stories and therapy. Beyond the theories mentioned 
above about the origin and types of folk tales, beyond the perspective upon the 
story as a way in life, launched by analytic psychology, and beyond using stories 
in psychotherapy as part of a technique – either having the patient listening to 
them or having him inventing them, we can also approach the episodes of the folk 
tale as stages in a psychotherapeutic process. 

 
In his work “The Morphology of the Folk Tale” (1970) the folklorist and 

formalist theoretician Valdimir I. Propp takes his interpretation of a hundred 
different folk tales as starting point and states the idea that all stories can be 
studied and compared, based on the main components of their plot. Propp found 
an argument to his theory in that all folk tales are built out of certain elements, 
which he named functions. He identified thirty three functions that may be totally 
or partly present in a story: 

 
1. the prologue or the initial stage, where the context of the story is introduced – 
the hero and his family members (although this is not strictly a function); 
2. the absence or disappearance – one of the members disappears from home; 
3. the interdiction – an interdiction is imposed to the hero; 
4. breaking the interdiction – the hero ignores the interdiction and breaks it; 
5. observation – the negative character is about to admit; 
6. gathering information – the negative character gathers information about the 
victim; 
7. deceiving – the negative character tries to deceive the victim; 
8. complicity – the victim gives in to the trick and, unawares, helps its enemy; 
9. the wickedness – the negative character harms the family members; 
10. the need – one of the family members lacks something or wishes for 
something; 
11. the mediation – the misfortune is recognized and the hero is called; 
12. counterattack – the searchers decide to counterattack; 
13. the take off – the hero leaves home; 
14. the first function of the giver – the hero is being tested and receives a magic 
item or a helper in exchange; 
15. the hero’s reaction – the hero responds to the deed of the future giver; 
16. the formula of the magic agent – the hero finds out how to use the magic 
item; 
17. changing place – the hero is being guided toward the object that is sought 
after; 
18. the fight – the hero fights the negative character; 
19. the marking – the hero is wounded, therefore stigmatized; 
20. the victory – the negative character is defeated; 
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21. the overcoming – the initial absence or need are overcome; 
22. coming back – the hero comes back home; 
23. the following – the hero is being followed; 
24. the rescue – the hero is saved from being followed; 
25. not being recognized – the hero, unrecognized, reaches home or a foreign 
country; 
26. false pretense – a fake hero comes up with illegitimate pretense; 
27. a difficult task – the hero is asked to carry on a difficult task; 
28. the solution – the task is solved; 
29. the acknowledgement – the hero is recognized; 
30. the unmasking – the negative character or the fake hero are unmasked; 
31. transfiguration – the hero receives a new appearence; 
32. the punishment – the negative character is punished; 
33. the wedding – the hero marries and ascends the throne. 
 

The functions illustrated by Propp in the structure of the story can also be 
found in the frame of integrative psychotherapy as the stages implied by the 
psychotherapeutic process in most cases. These functions are not necessarily 
present in their entirety in every folk tale, and such is also the case of therapy. 
One of the qualities of the folk tale is its universality, for it contains profound 
meanings relevant to many individuals (Stephen Flynn, transl, by A. Cojocaru, 
2008). This is also valid for integrative psychotherapy, due to the fact that it is 
open to integrating various techniques, methods, tools of action, knowledge, 
communication and approach to the Self and the problems it is confronted with. 
For this reason it is adequate, just like the folk tale, to many individuals who find 
in it what they need, without the need to experience all the stages, but only the 
ones that they need. 

 
Just like in the case of the folk tale, therapy doesn‟t begin and doesn‟t end 

“at random”. These moments mark essential aspects of the integrative 
psychotherapeutic process: the uneasiness/initial unbalance and the 
wellbeing/balance/health as the main goal. At the same time, the way that one 
starts and ends therapy is decisive for the frame and the development of the 
process, as it is the requisite for building the therapeutic relationship. 
Psychotherapy can be a short term or long term process, it can handle an 
individual or a group as a process of personal development, but just like in the 
folk tale, there are some characteristic traits to be identified, no matter the type of 
therapy regarded.  

 
By suggesting a parallel between the integrative psychotherapeutic 

approach and the stages of the folk tale, we identify the following aspects: 
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If we consider the first function described by Propp, namely the prologue 
or presenting the family members (1), without knowing that it refers strictly to the 
folk tale, we could say that it corresponds to the first stage of therapy – the 
anamnesic stage, followed by the exposal of the problem, which represents the 
second function, namely the absence or disappearance (2): the death of a family 
member, the lack of affection in childhood, the lack of self-confidence, 
dissatisfaction, unfulfillment, the lack of balance or stability a.s.o. 

 
The interdiction (3) imposed to the hero in the story, usually by parents, 

family or other persons around him, is in close connection to the fear and distrust 
that they manifest with regard to the hero, who is, for the time being, just a simple 
person, and his ability to manage through a specific situation, that they perceive 
as dangerous. In therapy, the client may bring with him the interdictions which he 
was confronted with in his childhood, interdictions that he has accepted and that 
still affect him. These interdictions may be imposed by the client himself, who 
lacks self confidence and therefore suppresses certain feelings and behaviors, in 
order to get the therapist‟s approval, for he has invested him with authority. 
Breaking these interdictions (4) usually ends in guilt, which brings about the 
feeling that one is deceiving one‟s parents, oneself or that one loses the approval 
and the respect of the therapist, and by this, losing everyone‟s approval. This 
stage – the breaking of interdictions – is a  first step in the process of maturity and 
in developing a personal ego, i.e. differentiating the ego from the “alter-ego” – a 
rejected side of one‟s identity, a side that is difficult to accept or totally 
unacceptable (M. Minulescu, 2001). 

 
Step by step, the client starts to be more observant toward himself, in other 

words, there is an increase of the degree he observes himself (5). This happens 
through the relationship with the therapist, who also observes the client on his 
way. S. Filipoi (1998) thought that the story containing a therapeutic message has 
three functions: as mirror, model and mediator. The therapist has in fact the same 
functions – first, he must reflect the client, the way he is at a certain moment; 
second, he must be a model for sincerity, especially through the means of the 
therapeutic relationship that is established between the two; and third, he must 
mediate between the client who is present in therapy and his own self from the 
past or from the future.  

 
If we regard the negative character of the story as the dark, unconscious, 

infantile side of the client‟s personality, that the client has not integrated as a part 
of his own Self, then we may say that this “character”, usually repressed, comes 
back to the conscious level under different guises, giving the client the 
opportunity to understand it, just like Jung described it: “in the adult person there 
is a child, an eternal child, who is eternally on his way to becoming, never finding 
fulfillment and always in need of attention, care and education” (C.G. Jung, 
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1994). For the client and his therapist, this is also the stage of gathering 
information and represents an update and an evaluation of the previous efforts, in 
order to check on the progress.  

 
What we call deceiving (7) in the case of the story, in therapy is manifested 

as the client‟s resistance to change, to what he refuses to see or accept about 
himself and the others. This also implies activating defense mechanisms which 
perpetuate certain patterns of facing real problems. This stage is usually followed, 
for a short while or on long term, by the client‟s complicity (8) with what is 
already known to him, to a certain pattern, behavior or addiction, which he finds 
it hard to part with, because he is afraid of renouncing something that harms him, 
but familiar, and embrace something new instead – for novelty is something 
completely unknown and unpredictable, although long awaited for. 

 
If the changes doesn‟t happen as soon as expected or the way it was 

expected, some clients may lose their trust in the efficiency of therapy, refusing to 
admit that they are responsible for their own effort and change, choosing the 
easier path of blaming the others or the external context (9). Their attention tends 
to be focused on the outside, on what the others don’t do or don’t have (10); in 
consequence, they tend to take on the role of the helper toward the people around 
them, in an attempt to escape their own needs, expectations or wishes, by 
projecting them on the others. 

 
The moment the client realizes where the problem is and the fact that it is 

his problem, not the others „problem, he becomes aware (11) that he shouldn‟t 
identify with the problem or the illness.  This moment is decisive for the progress, 
because, starting from that point, the client will face (12) the process of change, 
getting actively involved in “fighting” the things, the habits or the problems that 
he wants to have changed. 

 
The hero leaving home (13) is corresponds with the client‟s first step, his 

taking of action towards change. Once the first step was taken, the integrative 
therapist, in the role of the donor (14), helps the client focus his attention on his 
own inner and outer resources by using the techniques that he has acquired to that 
moment during his personal and professional development – i.e. techniques of 
eriksonian hypnosis, techniques specific to the psychotherapy of the couple and 
the family, somatotherapy techniques, psychoanalytical techniques, cognitive 
behavioral techniques a.s.o.  

 
One good example is the cognitive behavioral technique of asking the 

client to do “homework”. Just like in the story the hero receives a magical item 
(15) from his donor, the therapist gives “helpful tasks” to the client. The task, 
which may require the client to write his thoughts in a diary, to take five minutes 
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for himself each evening or to talk to himself in front of the mirror a.o. has a 
double purpose, as the situation in the story. One objective is to test the client and 
to get him in the position to assume responsibility: his agreement to change 
cannot be materialized only verbally, an actual take of action is also needed. 

 
This is when the client‟s reaction toward the given task can be observed: if 

he refuses to fulfill it, this might suggest his denial of responsibility, refusal to 
change and fear of taking action, while dealing with the task suggests that the 
individual accepts the challenge and is actively involved.  

 
The second objective of the task is the change itself: the client acquires a 

new behavior (16), a new attitude, a new lifestyle and a healthy manner of 
dealing with problems, in harmony with himself.  

 
The therapeutic relationship contains elements of the way that time and 

space are reflected in the story. The phrases at the beginning and the end of a 
story let the reader enter a specific, fabulous kind of time and space, that are 
mythical, far away, undefined or only scarcely defined, for example: “this realm 
and the other” or “once upon a time”, with no further details. Such aspects enable 
the hero‟s travel from one corner of the world to another, from one moment in 
time to the past or to the future, and he manages to go there flying, by 
teleportation, time travel or other similar travelling devices. The therapeutic 
relationship is also described by a special kind of time and place, in the context 
where the sessions take place. It is first of all a place that inspires security from 
the outside elements that threat the inner balance of the client; it is a place that 
favors the exploration of the inner self and of the meanings that are hidden behind 
the crises and the moments of confusion (M. Minulescu, 2008). It is here that the 
client is able to travel in his own self (17) by going back to the past or projecting 
himself into the future, in order to solve his childhood problems, to understand 
himself or only to find his motivation and purpose; empathy, understanding, 
analysis, personal development, self reflection, creativity and authenticity are also 
elements that define the therapeutic relationship as a special context, different of 
the environment that the client is dealing with every day. 

 
Once the change is acquired, the client must carry on another important 

“fight” (18) – the one with himself, in order for the change to last, so that he 
overcomes prejudice and renounces borrowed values and unjustified guilt. The 
individual can now face his fear, namely the negative character – “the dark side 
of the Self” – who, when in contact with the positive side, can grant him 
dynamism. This confrontation often brings up painful memories and wounds (19), 
that have left their mark, but aren‟t solved, nor integrated in the individual‟s 
personal history. Victory (20) or the successful integration of past experience is 
the natural follow-up to what Jung pointed out as the valuable aspect of the 
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“shadow” (M. Minulescu, 2001, p. 46), in other words, the idea that from 
darkness might always come out something good.  

 
The defeat of the negative character corresponds to the reestablishment of 

the state of wellbeing by the client, who has now regained his inner balance – 
through forgiveness, calm, understanding, acceptance, overcoming of the crisis, 
healing, reconciliation of his bright, accepted side with his rejected, dark side 
a.s.o. 

 
While the hero‟s goal in the story is to restore the initial order, the client‟s 

objective toward the end of therapy is the ability to transfer himself, with the 
newly acquired autonomy and independence, in the real context of his life (22). 
This doesn‟t always happen all of a sudden, because doubt and uncertainty come 
back (23) and put the stability of change to test. The rescue (24) from this trial 
can only come from the client himself, in that he must take responsibility for his 
own person, as Epictetus said: “no one can hurt another person, but every one can 
harm himself or do himself good through his own actions” (cited by Anselm 
Grün, 2007, p. 15). Therefore, another thing that the client prepares for during 
therapy is that his change will affect to a certain extent also the individuals 
around him, causing various reactions: from joy to failing to recognize the change 
(25), depending on their own perception and expectations. 

 
Sometimes the change causes estrangement, even to the client, when he 

faces that unknown side of himself, that we have mentioned above. This is a 
natural phase in the process of the client‟s metamorphosis, like in the case of the 
hero. Usually, the hero, who was initially a simple, naive person and didn‟t stand 
out through anything, discovers his special qualities during his quest of initiation, 
which had so many unpredictable events in store for him, that triggered his self 
discovery together with the trust in his own powers and heroic traits. In the same 
manner, the client, who was initially timid and not totally aware of his qualities 
and resources, nor of the way he could put them to use, manages to rediscover 
himself at the end of the therapeutic process and to look at himself in a different 
light, with more realism, efficiently and in a balanced way. This may cause his 
family members to claim (26) his previous personality, the one before entering 
therapy – because of the advantages that they may have had, because any change 
implies a stage of adaptation to it, or because a change in the client may induce 
the need to change in the other persons, too, a need which they may refuse to 
admit out of fear or out of habit. 

 
In this way the difficult task (27) which is now given to the client might 

come from the outside, from the other persons around him, but could also come 
from himself, if it refers to the challenge of maintaining the change even outside 
the therapeutic context, among the others, who may consider the change rather 
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with disbelief. This task/obstacle has the purpose to ascertain and strengthen the 
change in the client, in the same way as, in the story, such obstacles confirm the 
hero‟s capacity to face, overcome and integrate them in his life experience, 
making use of what he has learned through the helpful tasks, just like the hero 
makes use of the magical items he had received. When the client achieves (28) 
this and manages to stay in contact with himself, with his needs and dark sides, 
then the acknowledgement (29) and acceptance from the others comes naturally, 
and at the same time he is able to understand the mechanisms that had triggered 
their disbelief (30). 

 
At the end of therapy the client finishes his quest toward himself and 

toward change, he appears as new, rebuilt (31), in control of himself, whole and 
ready to face the experiences of the present. And while at the end of stories the 
negative character is punished, in order for the hero and the other characters to 
find their peace, in therapy the only element which is indeed negative seems to be 
fear – the fear of taking responsibility, which was manifested during the 
therapeutic process, the fear of change, of being oneself, of the dark side of his 
own Self a.s.o., the fear whose punishment (32) would imply having it removed 
and replaced with spontaneity, creativity, freedom of being oneself, courage of 
taking action and taking responsibility both for the achievements and for failure. 

 
The wedding represents in the story the hero‟s reward for his 

achievements, just like at the end of therapy the client is rewarded for his efforts 
with fulfillment and peace (33). This is what Jung understood by individuation, as 
he “suggests that individuation should not mean perfection or the absence of evil, 
but a feeling of wholeness” (M. Minulescu, 2001, p. 122). 

 
In a similar way to the functions of the folk tale, the stages in therapy do 

not always follow the same order. Some of them may not even appear, while 
sometimes the succession of events may be reversed. The sequential structure of 
the folk tale contains elements that hold the main functions, such as: the initial 
equilibrium stage, followed by the problem that disturbs it; the action toward 
restoring equilibrium; the tasks that the character has to carry on; the unusual 
events, marked by fabulous and magic elements; the goal of the quest and of 
initiation; the presence of auxiliary characters; reaching maturity of will and 
affection, as main achievement. In therapy these function are also present as 
points of reference, based on which the relationship and the therapeutic process is 
built on. Their progress depends to a great extent on the singularity of the client 
and of the problem he subjects to therapy, but also on what in therapy is called 
“the adaption to the client‟s needs and qualitative integration” (Giusti, Montanari 
& Iannazzo, 2004, p.5), namely personalized plans for the healing process.  
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CONCLUSION 
 

The folk tale is a story... and a little more than that. Psychotherapy is a way 
to discover a story in life... and a little more than that. Every person‟s way toward 
oneself passes through various stages in the attempt to achieve the integrity of the 
being. The folk tale is a means by which the patient/client has the opportunity to 
meet himself, before knowing himself completely and without him being aware 
of that. Integrative psychotherapy is the process by which the patient/client is 
being accompanied on a part of his quest through life by the therapist, in order for 
him to achieve a state of wellbeing and have his inner balance restored in a 
conscious and responsible manner. 

 
As a metaphor for the psychotherapeutic process, the folk tale – a 

depositary of rich universal symbols – manages to illustrate both the complexity 
of human psyche and spirit, and the complexity of the situations that the 
individual is confronted with, through its stages, functions and outcome. 
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