
1 

 

RENINCO - Buletin Informativ nr.32, anul 10, saptamana 24 – 30 octombrie 2022 

 

 

 

 

 

 

Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 32, anul 10, săptămâna 24 – 30 octombrie 2022 

 

Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Climb Again deschide centru de terapie prin sport în Gruiu, Argeș. În inima munților, Climb 

Again și Kaufland Romania construiesc împreună un spațiu accesibilizat de terapie prin 

sport și escaladă pentru copiii cu dizabilități 

 Copiii sunt cei mai răbdători oameni din lume 

 „Aş vrea să obţin fără efort ceea ce am eu nevoie”. Mituri în psihoterapie. Cui îi revine 

responsabilitatea schimbării 

 

 

                                                                         Noutăți  
 

 Apel de propuneri pentru proiecte privind inițiativa Universități 

Europene 

 
Data publicării: 10.10.2022 

 

A fost lansat cel de-al patrulea apel de propuneri pentru proiecte destinate inițiativei Universități 

Europene, în cadrul programului Erasmus+. 

 

Apelul beneficiază de un buget de 384 mil. euro și va finanța două loturi distincte, respectiv: 

 Tema 1: Intensificarea cooperărilor instituționale transnaționale prealabile (care va oferi 

sprijin pentru alianțele de cooperare transnațională instituțională deja existente; instituțiile 

de învățământ superior au ocazia de a se alătura alianțelor deja existente, în calitate de 

parteneri);  

 Tema 2: Dezvoltarea unor noi cooperări instituționale transnaționale (care va oferi sprijin 

financiar alianțelor de Universități Europene nou constituite). 

Apelul din 2023 are o abordare similară celui din 2022, cu două noutăți principale: 
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 este deschis pentru participarea instituțiilor de învățământ superior din țările din Balcanii de 

Vest, ca parteneri deplini în alianțe; 

 se va acorda un certificat de excelență (seal of excellence) propunerilor evaluate ca fiind de 

înaltă calitate (au obținut peste 80 de puncte), dar care nu pot fi finanțate, din cauza lipsei de 

buget disponibil, în cadrul cererii de proiecte Erasmus+ 2023. 

 

Termenul-limită pentru transmiterea aplicațiilor este 31 ianuarie 2023. 
Comisia Europeană va organiza o sesiune online de informare în data de 15 noiembrie 2022. 

 

Detalii suplimentare pot fi găsite la adresa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-

2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget 
sursa: https://edu.ro/apel_ropuneri_Universitati_Europene_2023 

 

 

 Climb Again deschide centru de terapie prin sport în Gruiu, Argeș. În 

inima munților, Climb Again și Kaufland Romania construiesc împreună 

un spațiu accesibilizat de terapie prin sport și escaladă pentru copiii cu 

dizabilități 
 

Asociația Climb Again, cu sprijinul Kaufland România, a pus bazele Centrului Climb Again Gruiu, 

al treilea spațiu amenajat din România unde copiii și tinerii cu diverse dizabilități pot face terapie 

prin escaladă, prin sport și mișcare. Alte două centre se găsesc în București și Iași. 

 

 
 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget
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Escalada este un sport care poate fi practicat inclusiv de către copiii cu nevoi speciale, cu efect 

terapeutic și acesta este motivul pentru care Climb Again a dezvoltat primul centru de terapie 

prin escaladă din Europa la București, în urmă cu 4 ani. 

Centrul Climb Again Gruiu este rezultatul multor ani de observație, de rezultate măsurabile 

și benefice ale acestei forme de terapie sportivă pentru copiii cu deficiențe de vedere, de auz, 

locomotorii și neuromotorii, cu ADHD și TSA. 
Fiind amplasat în mijlocul naturii, în satul Gruiu, județul Argeș, întins pe o suprafață de 5 hectare, 

noul Centru Climb Again Gruiu îndeplinește o serie de roluri adaptate la tipul de dizabilitate a 

copiilor, la interesele lor cognitive, la posibilitățile lor intelectuale, la stilul de învățare și la nevoia 

de integrare în comunitate. 

 

Claudiu Miu – Fondator Climb Again 
“E următorul pas de dezvoltare pentru copiii cu dizabilități. Vom avea trasee de escaladă, dar nu 

doar atât, ci și o multitudine de spații accesibilizate pentru copiii cu dizabilități: sală de sport, parc 

de aventură, bazin terapeutic, teren de sport adaptat persoanelor nevăzătoare, săli de kinetoterapie 

și psihoterapie. 

În cei 8 ani de când lucrez alături de copii sau fără deficiențe, am văzut impactul și transformarea 

adusă de sport și dorința fantastică a lor de a-și descoperi potențialul. Așteptăm copii din toată 

țara, dar și pe cei din comunitatea locală să își găsească refugiu aici, în frumusețea munților și a 

escaladei. 

În Kaufland, am regăsit oameni de bine și parteneri de încredere, ne-am alăturat lor și am făcut o 

echipă frumoasă care transmite mesajul pe care l-am clădit în ani. Suntem Puternici Împreună!“ 

Un spațiu de joacă și terapie sportivă pentru copiii cu nevoi speciale înseamnă accesibilitate, 

incluziune, socializare și dezvoltare armonioasă. 
Centrul Climb Again este un spațiu de joacă destinat diferitelor tipuri de dizabilități și accesibilizat 

cu indicii vizuale sau auditive pentru copiii hipoacuzici, nevăzători sau cu deficiențe de vedere, prin 

căi de acces facile, cu suprafețe de joacă și recuperare multifuncționale și polisenzoriale concepute 

după schema terapiei sportive. 

Însă Centrul Climb Again Gruiu își dorește să fie mai mult! Aici, copiii se vor regăsi într-o 
comunitate incluzivă care oferă oportunități de socializare și networking între copii cu nevoi 

speciale și copii tipici, acestea fiind baza unei dezvoltări psihice armonioase. 

 

Evenimentul de lansare de la Gruiu a inclus două zile de muncă susținută din partea 

voluntarilor Climb Again și Kaufland 
Echipați după toate normele de siguranță prezente pe un șantier, 40 de voluntari Kaufland și Climb 

Again și-au pus la bătaie entuziasmul, spiritul de echipă, competențele de meseriași și resursele lor 

personale cele mai importante – timpul și prezența fizică – pentru a dărâma barierele dintre 

minoritatea celor cu dizabilități și restul majoritar. 

Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România 
„Pe lângă susținerea financiară a acestui proiect, am pus umărul la construcția centrului de la 

Gruiu pentru că voluntariatul face parte din cultura noastră organizațională și a fost o oportunitate 

de da o formă concretă solidarității dintre oameni.” 

Andreea Kurtuhuz, voluntară Kaufland România 
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„Cum acesta este un proiect pentru oameni, imediat am simțit imboldul de a ceva face mai mult 

decât ceea ce ar putea face un om obișnuit, adică să ajute doar financiar. Iar o parte din bucățica 

pe care o putem dărui fiecare este, în primul rând, timpul nostru, cea mai importantă resursă. Și, în 

al doilea rând, și partea fizică. Uitându-ne puțin la peisaj și la scopul acestui proiect, ne dăm 

seama că în spatele oricărei organizații stau, de fapt, oamenii.” 

 

Din echipa Climb Again fac acum parte și foști beneficiari, tineri nevăzători, cu deficiențe de 

vedere sau neuromotorii care și-au găsit vocația în sport și care sunt modele de urmat pentru tinerii 

aflați în aceeași situație. La evenimentul de inaugurare, au fost prezenți o parte din acei tineri: 

Robert Al-Radi, medaliat la paraclimbing și instructor de escaladă și Răzvan Nedu, vicecampion 

mondial la paraclimbing și căpitanul Lotului Național de Paraclimbing. 

Răzvan Nedu, fost beneficiar Climb Again și căpitanul Lotului Național de Paraclimbing: 
“După sunetele de bormașină și ciocane, copiii se vor bucura de natură și de activități care să le 

dezvolte încrederea în ei și în propriile forțe.” 

După cele două zile de muncă intensă și eforturi susținute în care au ridicat fundația Centrului 

Sportiv Climb Again Gruiu, peste 20 voluntari Climb Again - Kaufland au atins și acoperișul 

României. 

 

Cucerirea Vârfului Moldoveanu, cel mai înalt vârf al României, a fost o continuare firească a 

muncii de echipă, mai ales în compania celor doi cățărători care împreună văd aproximativ 1%, 

Alex Benchea și Răzvan Nedu, alpiniști cu experiență în urcarea celor mai înalte acoperișuri ale 

lumii, de la Mont Blanc, Elbrus, Matterhorn și, în curând, vârful Aconcagua din America de Sud. 
sursa: www.stiriong.ro,  17 oct 2022 

 

 Copiii sunt cei mai răbdători oameni din lume 

 Foto: Profimedia Images 

http://www.stiriong.ro/
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Credeți-mă când vă spun, copiii sunt cei mai răbdători oameni din lume. Știu că nu pare deloc așa 

când îți varsă sarea pe masă de plictiseală, când se tăvălesc pe jos de frustrare că nu primesc o 

jucărie, când mănâncă o ciocolată întreagă înainte de prânz. Dar nu vă lăsați păcăliți, acestea sunt 

doar niște mici scântei pe scoarța de cremene a unui munte de așteptare. Reprezintă puținul pe care 

îl cer cu glas tare atunci când au nevoie de mult mai mult. 

Copiii sunt cu adevărat răbdători. În timp ce mașinăria lumii își învârte roțile zimțate, copiii 

așteaptă îndelung fereastra în care poată intra și ei în joc, cu puterile lor mici și nevoile copleșitoare. 

„Nu acum, iubire, mama are puțină treabă!” „Stai un pic, să termin de vorbit la telefon”” „Mai 

așteaptă și tu, nu vezi că am ceva de discutat?!” „Joacă-te și tu puțin singur, trebuie să lucrez 

acum!” „Facem asta când mă întorc diseară acasă de la serviciu”. Doar că diseară poate că eu sunt 

prea obosită, iar tu nu ți-ai terminat temele, așa că o lăsăm pe mâine… În timp ce sarcinile sunt duse 

la bun sfârșit, deadline-urile respectate, beneficiarii mulțumiți, copiii așteaptă, zi după zi, ca mama 

și tata să se întoarcă spre ei și să-i vadă și să-i audă pe de-a-ntregul. Și sunt singurii „clienți” care nu 

se pot muta la altă coadă. 

 

Într-o zi, aflându-mă într-un cabinet oftalmologic, mi s-a făcut o recomandare. Pentru a încetini 

progresia miopiei, copilul trebuie să petreacă zilnic două ore în aer liber și să stea cât mai puțin pe 

dispozitive electronice. Niște reguli simple, care nu costă nimic și care sunt benefice tuturor 

copiilor, cu miopie sau fără. Însă în jungla urbană, cu job, școală, teme și alte activități, nici să stai 

două ore afară zilnic nu mai e atât de ușor. Din cauza stilului de viață, a circulației haotice și 

străzilor neprietenoase, a spiritului comunitar fragmentat, s-a stabilit o relație de dependență între 

jocul în aer liber al copiilor și programul nostru de adulți. Când sunt mici, copiii așteaptă să ne 

facem timp să ieșim cu ei, iar când sunt mari și ar putea să facă asta singuri stau pe calculator și vor 

la mall. 

 

Dacă privim cu sinceritate, vedem că viața celor mai mulți copiii este compusă dintr-un nesfârșit șir 

de amânări ale unor nevoi esențiale. Ei au nevoie de conectare. Au nevoie să se joace. Au nevoie să 

râdă. Au nevoie să se prostească și să facă greșeli. Au nevoie să fie încurajați. Au nevoie să alerge 

în parc și să țopăie de colo-colo. Au nevoie să-și exploreze interesele, să încerce lucruri noi și să le 
abandoneze fără regrete, indiferent câți bani și câtă ambiție personală au băgat adulții din viața lor 

în cursuri și antrenamente. 

 

În ciuda progresului social și economic, lumea de astăzi este adversă copilăriei. În România, un elev 

stă până la șapte ore zilnic la școală, cu o pauză de 5 - 10 minute între ele și cu accent pe stă.  

Câtă vreme se află în școală, i se cere să-și limiteze drastic mișcările și să se scufunde discret într-

un univers monoton din punct de vedere vizual și auditiv și încărcat prea des de constrângeri și 

anxietate. Deși partea afectivă are un rol crucial în crearea motivației și în susținerea învățării, 

aceasta este privită de multe ori în învățământul românesc drept o funcție perturbatoare care trebuie 

pusă pe hold în timpul procesului didactic. Mulți elevi petrec timpul din școală deconectați de 

propriile emoții, cu curiozitatea stinsă de un șuvoi de informații, fără niciun debușeu sigur prin care 

să își consume energia. Indiferent de performanțele pe care le are, fiecare elev dă zilnic în clasă o 

probă de anduranță. Apoi urmează temele pentru acasă. 

Copiii sunt tare răbdători, dar pentru unii granița dintre răbdare și a răbda se șterge cu totul. Prea 

mulți copii din România rabdă de foame, rabdă de frig sau rabdă din cauza lipsei părinților. Am 
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întâlnit odată o fetiță cu o brățară de scoici pe care nu o ținea la mână, ci în mână. După ani în care 

a lipsit cu totul, mama apăruse pentru câteva ore în viața ei și îi lăsase această podoabă. Cu atâta 

bucurie și duioșie privea fetița brățara încât îți dădeai seama că îi iertase mamei toti anii de absență 

și i-ar mai fi iertat multe altele, dacă s-ar fi întors la ea. Nu a făcut-o niciodată. 

 

Este uluitoare loialitatea copiilor față de părinții lor. Îi așteaptă  să își termine treburile, să își 

găsească energia, să devină disponibili. Iar dacă acest lucru se întâmplă prea rar, le găsesc cu 

generozitate scuze.  

În foarte multe dintre cazuri, lucrurile nu sunt atât de dramatice: rupturile de atașament se pot 

repara, discuțiile creează punți, prezența iubitoare salvează, iar îmbrățișările și pupicii au puteri 

vindecătoare. Dar este corect să recunoști această stăruință în așteptare de care copiii dau dovadă și 

nevoile lor de prea multe ori amânate.  

 

Nevoile nu dispar niciodată, doar amuțesc când nu sunt auzite, ca un bebeluș care încetează să 

plângă când își dă seama că nimeni nu o să vină să îl aline. Dacă rămân necunoscute sau sunt 

ignorate, se hrănesc cu orice substitut găsesc la îndemână, oricât de nesănătos sau adictiv ar fi. 

Copiii de ieri au fost cei mai răbdători oameni din lume. Copiii de astăzi sunt cei mai răbdători 

oameni din lume. Iar la capătul așteptării lor, o altă generație urmează să preia povara așteptării. 
sursa: www.republica.ro, 2022, autor Raluca Ion 

 

 

 „Aş vrea să obţin fără efort ceea ce am eu nevoie”. Mituri în psihoterapie. 

Cui îi revine responsabilitatea schimbării 
 

 
                                                                    Foto: Science Photo Library / Sciencephoto / Profimedia 

 

Cui aparţine responsabilitatea procesului de schimbare al clientului? 

 

Din nou ne lovim de unele idei preconcepute, şi absolut greşite, care decurg din paralela pe care 

oamenii tind să o facă între actul medical şi psihoterapie. In medicină modelul clasic este acela în 

care, odată prezentat în cabinet, pacientul oferă medicului un control cvasi-total asupra procesului; 

http://www.republica.ro/
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de altfel probabil că mulţi nici nu ar înţelege despre ce e vorba dacă ar fi implicați şi li s-ar da de 

ales, cel mult ar mai merge şi în alt cabinet, pentru o altă opinie. 

 

Din această cauză există destule persoane care au aşteptarea că, odată ce se prezintă la terapie, 

psihologul îi va face să se schimbe, îi va vindeca de durere, îi va scăpa de timiditate, le va oferi 

fericire, şi aşa mai departe. Singurul lucru corect în cele de mai sus este că da, oricare dintre cele 

enumerate, alături de multe altele, pot fi obiective în psihoterapie. 

 

Dar a crede că cineva “te va face să fii” în vreun fel este o mare iluzie. Asta nu poţi să o faci decȃt 

tu, şi am explicat de ce aici. Nu revin asupra motivului pentru care fiecare soluţie de ieşire dintr-o 

criză existenţială este una pur individuală; ceea ce vreau să discut este cu totul altceva, respectiv 

pericolul ca unele persoane să vină la terapie aşteptȃnd ca altcineva să “tragă la vȃsle” în locul lor. 

 

Este în natura umană să fim leneşi, în sensul că de cȃte ori omul vede vreo portiţă prin care ar putea 

să lase altora munca şi să rămȃnă doar cu beneficiile, atunci o va face. E valabil pentru absolut orice 

din viaţă, iar la nivelul societăţii acest lucru nu se întȃmplă pentru că există norme sociale, reguli 

organizaţionale, coduri etice şi morale. De obicei ne facem partea din treabă pentru că fie ne dăm 

seama că nu e corect să nu o facem, fie că suntem cumva obligaţi de împrejurări; dar sincer, dacă 

am putea, nu am face-o (excepţie fiind acele lucruri care ne plac foarte mult). 

 

Cu atȃt mai mult o persoană care se confruntă cu o criză existenţială, deci este într-o stare mai puţin 

bună, va fi tentată să ceară ca lucrurile să se întȃmple printr-o intervenţie exterioară. De fapt, în 

situaţii de criză, prima tendinţă (a tuturor) este să spună că “nu e drept” şi să caute o metodă prin 

care universul în întregime să se schimbe pentru a favoriza persoana în cauză. O persoană în 

conflict va dori ca cel care o agresează să se schimbe, o persoană părăsită ar dori (imperativ) 

revenirea celeilalte, dacă nu din alt motiv măcar pentru că are o obligaţie în acest sens, cineva care 

nu are abilităţi sociale dezvoltate ar dori ca ceilalţi să îi vină în întȃmpinare, fără vreun efort 

propriu, cei care se tem de prezentările publice ar dori ca acesta să fie eliminate din activitatea 

companiilor, şi aşa mai departe. 
 

Repet, este omenesc. Dar, în viaţa reală, destul de rapid ne dăm seama că asta nu se va întȃmpla. 

Cei care simt că nu pot face faţă apelează de multe ori la terapie. Dar, tot de multe ori, şi acest apel 

este tot din categoria “aş vrea să obţin fără efort ceea ce am eu nevoie”, în sensul plasării 

responsabilităţii terapiei la altcineva, respectiv la psihoterapeut. 

 

Semnele acestui simptom sunt multiple: întȃrzierea la şedinţe, mutarea lor frecventă sau anularea cu 

scurt timp înainte, plata întȃrziată a şedinţelor, teme nefăcute, cereri insistente de a primi de la 

terapeut un algoritm practic de a proceda pentru a obţine ceva (de obicei de la alţii), petrecerea 

timpului din cabinet povestind cum persoana în cauză a fost nedreptăţită de nenumărate ori şi de 

nenumăraţi oameni, şi exemplele pot continua, am enumerat numai unele din manifestările pe care 

le pot avea diferiţi clienţi. 

 

 

 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=ctfgIgd89yHGnCiphVPv0sTV.DhN0HCkWBkMZYPoecD.k7/stparam=ljofiigrtp/fastid=nohidojkuoievsezqatgemispblf/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=;/extra=;/url=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D58185093
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=ctfgIgd89yHGnCiphVPv0sTV.DhN0HCkWBkMZYPoecD.k7/stparam=ljofiigrtp/fastid=nohidojkuoievsezqatgemispblf/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=;/extra=;/url=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D58185093
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De fapt aceştia nu vor să depună nici un efort, nu-şi asumă responsabilitatea pentru ei înşişi. Poate 

că asta vă va explica de ce în psihoterapie există unele reguli care pot părea draconice: dacă un 

client întȃrzie, şedinţa se scurtează proporţional, o şedinţă anulată cu mai puţin de 24 h înainte se 

plăteşte, şi de multe ori – dacă un client îşi face un obicei de a întȃrzia cu plata şedinţelor – e posibil 

ca terapeutul să refuze să continue dacă nu i se fac plăţile în avans (evident că asta nu înseamnă că 

nu există excepţii, nimeni nu te pune să plăteşti dacă fix înaintea şedinţei copilul tău şi-a rupt o 

mȃnă şi ai de mers cu el la spital, iar dacă anunţi din vreme că vei avea o perioadă mai dificilă şi 

vrei să întȃrzii una-două plăţi probabil că vei fi înţeles). 

 

De fapt aceste reguli fac parte şi ele, alături de teme, dintr-un cadru mai larg, acela al asumării 

responsabilităţii pentru sine. Faptul că plăteşti nişte şedinţe nu însemnă însă, nici pe departe, că tu 

poţi să stai liniștit, pentru că altcineva îşi va aduce aminte să te sune să îţi amintească să nu mai 

întȃrzii la job sau că tu poţi să continui să nu faci nimic iar terapeutul va găsi un mod de a-i 

influenţa pe ceilalţi să nu te mai critice. 

Nu, întreaga responsabilitate a procesului îţi aparţine: de la a-l porni pȃnă la a-l continua pas cu pas 

pȃnă îţi atingi obiectivele. Obiective pe care de obicei le stabileşti în primele şedinţe iar terapeutul ţi 

le va reaminti din cȃnd în cȃnd. 

 

Unele persoane care vin în terapie sunt uneori atȃt de lovite de o anumită situaţie cu care se 

confruntă încȃt destul de multă vreme par să stea pe loc – de fapt au nevoie de un moment de 

respiro din vâltoarea evenimentelor, poate au nevoie să îşi evalueze starea, să îşi mobilizeze 

resursele, să reflecteze adȃnc la calea de urmat; acest lucru este perfect în regulă, şi cabinetul este 

locul unde se poate găsi “liniştea din ochiul furtunii”. Pentru aceste persoane asumarea 

responsabilităţii se vede din faptul că au ales să rămȃnă în proces, să vină la fiecare şedinţă, chiar 

dacă par să bată pasul pe loc. A nu fi încă pregătit de schimbare nu este o dovadă de lipsă de 

responsabilitate, atȃta vreme cȃt eşţi pregătit să o recunoşti (a se vedea şi stadiile schimbării, despre 

care am vorbit mai pe larg aici). 

 

Ce este greşit este a te comporta ca şi cȃnd terapeutul ţi-ar datora să te schimbe. Nu, asta nu e 
datoria lui. El este acolo să te însoţească, dar nu să facă în locul tău. Am întȃlnit clienţi care îşi 

petreceau şedinţele explicȃndu-mi că oricum eu nu ştiu mare lucru, şi că modul lor de a fi sau face 

este cel mai bun, dar că ceilalţi sunt răi, sau nerecunoscători, sau proşti. Poate, dar ceilalţi nu sunt 

clienţii mei şi viaţa obiectivă a arătat că persoana nu s-a descurcat foarte bine – pentru că altfel nu 

ar fi apelat la terapie. Rolul meu e să o susţin pentru a găsi o cale nouă, dar tot una personală – 

lipsită însă de erorile făcute anterior. Uneori asta înseamnă să îi arăt unui client că de fapt a fost 

abuzat, alteori însă e posibil să îl fac să vadă că el este abuzatorul. Uneori e de aşteptat pȃnă să 

apară soluţia potrivită, alteori soluţia este clară în mintea clientului, dar nu are încă resursele pentru 

a o pune în practică, şi rolul terapiei este de a “creşte” aceste resurse. Dar … totul se face prin 

implicarea clientului, terapeutul este doar un însoţitor; unul care poate vede lucrurile mai clar, poate 

că are acea empatie care i-a lipsit persoanei pȃnă atunci, poate că are răbdarea de a aştepta ca 

lucrurile să se miște din loc, dar … responsabilitatea schimbării aparţine întotdeauna clientului. Nu 

poate fi altfel pentru că doar aşa se petrec schimbările – la început la nivel psihic şi apoi la nivel 

comportamental. 
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Poate că ar fi mai clară o altă paralelă: cine plăteşte un curs (fie el unul de limbi străine, de 

programare, sau chiar o facultate), plăteşte pentru a avea pe cineva care să îl ajute să înveţe: să îi 

prezinte informaţia, să ofere exerciţii, să corecteze şi explice erorile … dar nimeni nu se aşteaptă ca 

trainer-ul sau profesorul să înveţe în locul cursantului, şi nici ca cineva să ia examenul de finalizare 

a cursului doar pentru că a plătit, fără nici un fel de efort de învăţare. Cam tot aşa şi în psihoterapie, 

cu observația că acolo materialul este deja în interiorul clie 

ntului, doar trebuie scos la lumină şi reorganizat, apoi e de mobilizat voinţa pentru acţiune. 

Tot din această cauză, atunci cȃnd cineva întreabă “cum îl fac pe X să vină la terapie?” răspunsul 

ferm al tuturor terapeuților este că “nu îl faci”. Terapia nu se oferă, ci se cere. Cu alte cuvinte nu-ţi 

trimiţi nici copilul, nici partenerul de viaţă sau un părinte la terapie pentru că “tu nu mai suporţi”, şi 

nu-i faci cadou unui prieten 10 şedinţe plătite pentru că ţie nu îţi place cum este el. Şi nici nu dai un 

telefon pentru a programa pe cineva. Nu, cine crede că are nevoie de terapie va face singur(ă) acest 

demers, de la programare pȃnă la procesul în sine, pentru că a ajuns la concluzia că are nevoie de 

asta şi este dispus(ă) să îşi asume responsabilitatea procesului, inclusiv a timpului şi banilor 

cheltuiţi pentru asta. Altfel, cineva adus “cu forţa” (prin forţă înţelegȃnd fiind programat şi apoi 

adus la cabinet de altcineva, “şanţajat” să o facă sau fiindu-i făcute cadou şedinţele) se va afla pur şi 

simplu “la plimbare”: vine, dă din umeri politicos şi pleacă exact aşa cum a venit, sau chiar mai rău, 

convins că nimic bun nu poate rezulta din asta şi deci diminuȃnd drastic probabilitatea de a mai 

apela vreodată la terapie, chiar dacă s-ar afla în nevoie. 

 

Cine simte că altcineva ar trebui împins/convins să facă terapie se poate afla într-una din două 

situaţii. Mai întȃi sunt cei care ar vrea să îi vadă pe ceilalţi schimbȃndu-se pentru că de fapt nu vor 

să se schimbe ei înşişi. Dacă acesta este motivul, nu e greu de văzut ce ar trebui să se întȃmple, şi 

cine ar avea de fapt nevoie de terapie (atunci cȃnd va ajunge singur la această concluzie). 

Un alt caz este cel al persoanelor care asistă, neputincioase, la durerea altora. Ce pot face acestea 

este eventual să sugereze că şi terapia poate fi o cale; dar blȃnd, şi nu imperativ, pentru că unei 

persoane în nevoie poţi să îi arăţi o alternativă, dar oricum dacă cel în cauză nu o doreşte, din varii 

motive, nu îşi va asuma responsabilitatea procesului, deci acesta va eşua cu siguranţă. 

Şi da, există şi situaţii în care această regulă pare nedreaptă: o persoană care este clar victima unui 
abuz are probabil toate motivele să dorească o terapie pentru abuzator. Din păcate, dacă acesta nu 

decide el singur că ar trebui să vină, cam singura soluţie este terapia cu victima, şi însoţirea acesteia 

în a căuta soluţia care să pună capăt abuzului – uneori prin întărirea persoanei în a rezista, alteori 

prin însoţire în îndepărtarea de abuzator. Poate e nedrept, dar cine nu doreşte să îşi asume 

responsabilitatea terapiei proprii nu va face niciodată vreun pas înainte. 

Pȃnă la urmă toţi am avut sau vom avea unul sau mai multe momente în viaţă cȃnd ajungem la 

concluzia că “aşa nu se mai poate” – fie că e vorba de un comportament, o latură a vieţii sau 

întreagă noastră existenţă. Uneori ştim cum este acel “altfel” dorit şi ştim şi cum să îl atingem, şi 

mai devreme sau mai tȃrziu o vom face. Alteori ştim că “aşa nu se mai poate” dar nu prea ştim să 

ieșim din situaţie. Atunci poate fi sprijin psihoterapia, dar doar dacă după “aşa nu se mai poate” 

apare şi continuarea “trebuie să fac ceva!”. Poate nu ştii ce, poate nu ştii cum, important e să îţi 

asumi responsabilitatea de a căuta calea şi a o apuca pe acel drum. 
sursa: www.republica.ro, oct 2022, autor Livia Butac 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

