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1

Acest articol este o contribuţie a unuia dintre pionierii terapiei de familie
în Europa, F.X. Pina Prata. Bazat pe un interviu, cu scurte note biografice şi
contextuale, vom începe prin reexaminarea largului său concept sistemic, de
exemplu, recunoaşterea invariabilelor oricărui sistem uman, fie el familie,
comunitate sau organizaţie. Aplicarea practică a acestor principii este ilustrată
de evenimente din viaţa sa personală, precum şi relatări ale unor intervenţii
organizaţionale şi de familie. Dialogul este apoi îndreptat spre ceea ce este, în
realitate, terapia: ce deosebeşte intervenţia clinică sistemică de alte psihoterapii
şi dezvoltarea la care este supus cineva de-a lungul vieţii – de la a face terapie la
a fi terapeut. În plus faţă de conţinutul acestui articol, o transcriere a dialogului
permite cititorului să devină conştient maniera creativă, metaforică, recursivă
şi pe deplin etică a lui Pina Prata.
Cuvinte cheie: Pina Prata, terapia de familie, organizaţii, abordare sistemică,
a fi terapeut.
Ascultarea Reflectivă şi Anchetarea Negativă:
Două Exerciţii Pentru imbunătăţirea Comunicării în Cuplu
Karl Tomm1 şi Jill Acton2
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2
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Această lucrare prezintă o serie de măsuri concrete sub forma a două exerciţii
distincte care pot ajuta cuplurile să comunice mai reuşit în co-construirea unei
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mai bune înţelegeri reciproce şi a experienţelor lor în propria relaţie. Structura
fiecărui exercițiu permite o trecere de la centrarea pe sine spre centrarea pe
celălalt printr-un proces comun de co-construire de mai mult consens în
realităţile lor.
Cuvinte cheie: ascultare, exerciţiu de comunicare, terapie de cuplu, coconstruirea de înţelegere.
Studiu Calitativ Bazat pe Analiza Interpretativă Fenomenologică
Pentru Explorarea Experienei Clinicienilor a Muncii cu Clienii
Intr-o Varietate de Medii
Aurora Bracelli

Terapeut familial sistemic şi practician parental, Doncaster, Marea Britanie

Datorită schimbărilor de politici naţionale şi bugetelor în scădere, terapeuții sunt
din ce în ce mai mult chemați să își exercite activitatea în afara mediului clinic,
uneori în conformitate cu preferinţele lor, dar alteori nu. Scopul acestui studiu
este acela de a obţine o introspecţie asupra experienţei clinicienilor în munca în
diferite medii, pentru a stabili bazele preferinţelor lor şi evalua dacă şi modul în
care diferite medii au impact asupra lor şi clienţilor lor angajați în terapie.
O căutare în literatura de specialitate a relevat puține studii care abordează
aceste aspecte ale experienţei clinicienilor, dar un consens considerabil asupra
faptului că cercetarea în acest domeniu este necesară. Folosind interviuri
semi-structurate în cadrul unei metodologii de analiză interpretativă
fenomenologică, cinci respondenţi au relatat experienţele lor.
Cinci teme principale au reieșit din interviuri, şi anume Scop terapeutic, Control
şi autoritate, Profesionalism, Factori de condiţionare şi pragmatism, dar, la final,
preferinţele nu au fost universale, astfel că ce funcționează pentru o persoană, nu
funcționează pentru o alta. Aceste teme principale s-au dovedit a fi o întrezărire
tantalică a constatărilor semnificative pe care un studiu mai cuprinzător, cu un
eşantion reprezentativ mai mare, le-ar putea produce. Autorul concluzionează
că formarea în mediul de acasă este o zonă care în special necesită mai multă
cercetare, deoarece se pare că, în prezent, formarea are loc doar în clinică.
Cuvinte cheie: analiză interpretativă fenomenologice (IPA), calitativ, preferinţe,
medii, la domiciliu, în clinică, formare.
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Realităţi Terapeutice şi Dialogice:
Corp, Sentiment, Limbă şi Lume1
John Shotter

Profesor Emerit de Comunicare
Universitatea din New Hampshire, S.U.A.

Ceea ce este special cu privire la toate schimburile noastre structurate dialogic
este desfăşurare lor emergentă, dinamică, creativitatea lor imanentă, unicitatea
lor şi nefinalitatea lor: în interiorul lor, mai devreme sau mai târziu, ceva nou
unic este creat, care este strâns legat de situaţia în care acesta este creat, dar
care este încă deschis pentru dezvoltare în continuare. Acest eveniment al
unui „moment terapeutic” apare atunci când acel ceva nou unic deschide căi
noi, neobservate anterior, înspre viitor. Crearea unor astfel de evenimente
noi unice se datorează, voi argumenta, modului în care funcţionează reacţia
spontană a corpurilor noastre, într-o anumită măsură, pentru a da „formă
expresivă” unicităţii sentimentelor noastre, aşa cum le materializăm noi
(Todes, 2001). Ce schimbări în noi, în astfel de întâlniri, nu sunt învăţarea
noastră de noi fapte sau biţi de informaţie, ci învăţarea noastră a noi căi de
a ne raporta pe noi înşine la ceilalţi şi la alteritate în lumea din jurul nostru,
mult mai adecvate pentru nevoile noastre şi prosperitatea noastră umană. În
discutarea acestor aspecte mă voi baza pe munca atât a lui Bakhtin (1986), cât
şi Wittgenstein (1953), deoarece ambii examinează modul în care „arătăm”
sau „afişăm” relaţiile noastre cu mediile noastre sub forma elocvenţei noastre
şi a altor expresii.
Cuvinte cheie: întruchipare, sentimente, expresivitate, responsivitate,
dialogic.

1. Lucrare susţinută în plen la al XIX-lea Congres Mondial de Terapie, Terapia de familie: pace,
dreptate şi vindecare, în Amsterdam, 30 martie - 2 aprilie 2011. Într-o anumită măsură am
păstrat tonul oarecum personal al discuţiei, deoarece precum vom vedea, tonul unei expresii
transmite ceva din „sentimentul interior” care modelează exprimarea.
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Familia i Individul în Anorexia Mintală în Adolescenţă:
O Experienţă a „Timpului Suspendat”
Luigi Onnis

Profesor de psihiatrie
Universitatea de Psihologie Clinică „La Sapienza” – Roma
Directorul IEFCoS: Institutul European de Formare şi Consiliere Sistemică

Este descrisă o abordare clinică complexă a problemelor de anorexie şi
bulimie la adolescenţi. Această abordare este inspirată, la un nivel teoretic,
de modelul sistemic şi, la nivel practic şi terapeutic, de importanţa muncii
cu familiile, pe baza probelor de utilitatea implicării familiilor în tratamentul
tulburărilor de alimentaţie la adolescenţă. Eficacitatea tratamentului cu familia
este documentată nu numai prin cercetările clasice ale lui Minuchin, dar şi de
mai multe studii recente, care subliniază utilitatea terapiei familiale multiple.
Familia este considerată ca un sistem în care multiple niveluri ar trebui
explorate: nivelul de interacţiune a valorilor comune şi „miturile familie”;
„aici şi acum”, precum şi poveştile într-o perspectivă transgeneraţională.
Cuvinte cheie: anorexie, bulimie, terapie sistemică, intergeneraţional, mituri
familiale, tulburări de alimentaţie.

