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Notă asupra noii ediţii (2012)

Textul prezentei ediţii a fost recitit, corectat şi actualizat în 
întregime, în special bibliografia şi informaţiile practice. În plus, 
am procedat, pe ici, pe colo, la unele mici resistematizări. În sfâr-
şit, au fost dezvoltate trei tematici: neuronii‑oglindă, conceptul 
de hardiness şi cel de safe space.

AAS, 12 decembrie 2011





Tatălui meu,
acest erou cu un zâmbet atât de blând…

şi lui Françoise Dolto
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Psihogenealogia  § Cuvânt înainte

CUVÂNT‑ÎNAINTE

A culege nectarul din grădina familiei

Psihogenealogia constituie o artă şi o ştiinţă. Este un demers 
care ne permite să înţelegem şi să ne utilizăm cât mai bine moş-
tenirea psihică, sau, dacă este nevoie, să o transformăm.

Creată plecând de la psihologia clinică, se sprijină pe psih-
analiza extinsă la legăturile transgeneraţionale şi pe tehnica 
sociopsihologică a genosociogramei, arborele genealogic cres-
cut din legături şi fapte importante de viaţă.

Am creat termenul de „psihogenealogie“ în anii 1980 pentru 
a‑i face pe studenţii mei la psihologie, pe medicii şi lucrătorii 
sociali de la Universitatea din Nisa să înţeleagă ce sunt legătu-
rile familiale, transmiterea şi noţiunea de transgeneraţional.

Termenul se aplică unei genealogii reîncadrate în contextul 
cercetărilor din psihologie: psihoistorie, lucru contextual, con-
statări clinice ale psihanalizei, munca de cercetare asupra comu-
nicării nonverbale, precum limbajul trupului, lapsusuri verbale, 
puneri în act, acte ratate, „fugi corporale“ de experienţa noastră 
de viaţă prin exprimarea involuntară a corpului (respiraţie, emo-
ţie resimţită, căldură sau, dimpotrivă, „răceală glacială, mortală“).
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20 De atunci, cuvântul a făcut furori, astfel că larga sa difuzare 
a atras după sine banalizarea şi compromiterea sa, cu toată pre-
cizia pierdută care a rezultat din acest motiv.

De altfel, în general, nu este folosit de către specialiştii clini-
cieni, universitari, psihologi sau medici, nici de către vreunul 
dintre colegii, prietenii sau elevii mei.

Fapt este că, odată lansate, cuvintele au viaţa lor proprie şi 
ne scapă de sub control.

Moda psihogenealogiei, preluată de medici, s‑a răspândit ca 
un foc de paie: fiecare a pus stăpânire pe ea. Astfel că, în ziua 
de azi, oricine o utilizează, fără să fi urmat neapărat o pregătire 
serioasă, în acelaşi timp universitară şi clinică. Acest fapt duce la 
abuzuri care i‑au determinat pe legislatori să prevadă, de aseme-
nea, sancţiuni şi obligaţia formărilor complementare universitare.

Îl sfătuiesc pe cititorul interesat să urmărească evoluţia legis-
laţiei în Franţa şi în Europa şi să‑i întrebe pe terapeuţii la care 
îşi propun să meargă care este formarea lor precisă, având în 
minte faptul că termenul de „psihoterapeut“ nu are încă exis-
tenţă legală.

Bunul meu maestru, psihiatrul Georges Dumas, apoi André 
Ombredane, elevul său devenit conducătorul meu ştiinţific în 
cercetare la CERP1 (CNRS)2, m‑au îndemnat pe vremuri mereu 
să mă reconsider neîncetat, chiar şi după o practică îndelungată, 
să continui să fac „tranşe de psihoterapie“ şi să mă ţin la curent 
cu evoluţia cercetării. Le‑am urmat sfatul şi, la rândul meu, îl 
ofer mai departe.

1 Acronim pentru denumirea în engleză: Cluster European Research Project / Grupul de 
Proiecte Europene de Cercetare. (N.t.)

2 Acronim pentru denumirea în franceză: Centre national de la recherche scientifique / 
Centrul naţional de cercetare ştiinţifică. (N.t.) 
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21Nimic nu este dobândit pentru totdeauna.
E adevărat că e nevoie de curaj, de perseverenţă, de modestie, 

precum şi de un anturaj care să „sprijine“ reluarea formării şi 
a studiului, oricare ar fi vârsta. Este oare rezonabil să i se ceară 
oricui acest lucru?

Cu toate acestea, mi se pare normal ca cei care îşi propun 
să‑şi ajute aproapele, mai întâi, „să măture în faţa propriei lor 
uşi“ şi să fie calificaţi. Nu e de‑ajuns bunăvoinţa, e nevoie de 
mai mult decât atât.

Şi să ne amintim că iadul este pavat cu bune intenţii…

Doresc azi să transmit îndelungata mea experienţă, dobân-
dită de‑a lungul timpului, modul meu de lucru şi etica mea 
profesională, toate acestea realizate pe baza formării mele uni-
versitare pluridisciplinare.

Mai întâi, am „intrat“ la optsprezece ani la Institutul de 
optică, o mare şcoală ştiinţifică de inginerie unde eram singura 
fată şi de la care mi‑au rămas cunoştinţe, chiar dacă nu am ter-
minat studiile acelea, la fel ca şi „Ştiinţele Politice“ pe care le‑am 
frecventat ca auditor.

Am urmat apoi lungi studii universitare în mai multe dome-
nii ale ştiinţelor umaniste: drept (licenţă), psihologie (DESS3 şi 
doctorat), ştiinţe politice, ştiinţe economice, cuprins de istoria 
Revoluţiei franceze, antropologie, statistică şi teoria probabili-
tăţilor.

La acestea s‑au adăugat psihanaliza mea personală (cu Robert 
Gessain, medic antropolog, apoi cu Françoise Dolto) şi „grupul 

3 Acronim pentru denumirea în franceză: Diplôme d’études supérieures spécialisées / 
Diplomă de studii superioare specializate. (N.t.)
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22 de analiză“, munca în grupuri mici, experienţa mea pe teren, 
pe cinci continente, şi în cercetare‑acţiune. Am făcut, de aseme-
nea, psihodramă cu J.L. Moreno şi, mai ales, am decodat lim-
bajul trupului cu James Enneis la Saint Elizabeth’s Hospital din 
Washington DC (Statele Unite), apoi la Paris.

Această abordare a limbajului corporal şi a spaţiului m‑a 
influenţat în cadrul celor două doctorate ale mele. Pe vremea 
aceea, se cereau două teze. Subiectul tezei mele „mici“ trata des-
pre formare, iar cel al tezei „mari“, doctoratul de Stat, despre 
comunicarea nonverbală.

Am reluat aceste studii îndelungate la dubla insistenţă ami-
cală a lui J.L. Moreno şi a soţului meu, Marcel‑Paul Schützen-
berger.

Era nevoie de mai mult de o atestare pentru a fi numit pro-
fesor titular, ceea ce am devenit în psihologie, precum şi cadru 
didactic‑cercetător la Universitatea din Nisa. Am fost atunci, în 
paralel, expert şi supervizor pentru ştiinţele umaniste pe lângă 
Organizaţia Naţiunilor Unite.

Studiile mele postuniversitare în dinamica de grup şi în psi-
hodramă m‑au condus după aceea să lucrez asupra observaţiei, 
la Universitatea din Michigan (Ann Arbor) din Statele Unite.

Apoi, vreme de zece ani, am urmat acolo cursuri postuniver-
sitare de vară în domeniul comunicării nonverbale şi al cercetă-
rii ştiinţifice.

Din toate acestea, mi‑au rămas o deschidere faţă de diferenţe 
şi o anumită agilitate a spiritului, aşa cum studiul pianului ajută 
la munca pe calculator!

„Cultura este ceea ce îţi rămâne după ce ai uitat tot“, a spus 
Émile Henriot. Voi adăuga: mai ales atunci când ai, în acelaşi 
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23timp, deplină cunoştinţă despre ceea ce ştii şi despre amploarea 
propriei tale ignoranţe, care poate fi mare în anumite domenii, 
într‑o lume în perpetuă mişcare şi schimbare a paradigmelor.

Între timp, am devenit soţie, mamă, soacră şi, în prezent, bunică.

Ca să revin la psihogenealogia clinică, ţin să adaug că ea nu 
constă în aplicarea unei grile, nici în găsirea unor simple repe-
tări de date care nu ar fi neapărat semnificative.

Este vorba de a urmări meandrele asocierilor de idei ale 
„clientului“ (în sensul lui Carl Rogers: cel care vine să ceară 
o consultaţie), aşa cum se face în psihanaliză, pentru a‑l ajuta, 
observându‑l, şi pentru a lucra în dialog, călăuzindu‑l, prin 
intermediul ipotezelor de verificat, pentru a le găsi sensul spe-
cific, unic, individual, personal şi contextual.

A face psihogenealogie clinică4 înseamnă, pentru client, să îşi 
lase jos bagajele trecutului său şi să accepte să le dea drumul, 
pentru a depăşi tulburările pricinuite de traumele pe care le‑a 
încorporat, contraloviturile, consecinţele şi eventualele efecte 
nefaste ale unui trecut familial, ale rănilor, erorilor, păcatelor, 
ruşinilor, culpabilităţilor, regretelor, dezrădăcinărilor, pierderi-
lor, doliurilor, secretelor sale şi ale celor nespuse etc.

Psihogenealogia poate servi, de asemenea, ca fir conducă-
tor pentru a‑ţi înţelege viaţa, alegerile profesionale şi personale, 

4 Potrivit dicţionarului Larousse, clinica implică o formare şi o experienţă de spital la patul 
bolnavului sau la căpătâiul său; ea reuneşte, de asemenea, simptomele pe care medicul, 
asistenta medicală cliniciană şi psihologul clinician sunt formaţi să le sesizeze. Pe de altă 
parte, dicţionarul defineşte psihologia clinică drept o ramură a psihologiei (profesionale 
şi teoretice) care procedează la investigarea aprofundată a cazurilor individuale.
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24 pentru a‑ţi lumina drumul, fără să fie neapărat vorba despre 
vreun traumatism.

Se întâmplă adesea că persoanele care vin la consultaţie sunt 
căzute pradă suferinţelor corporale şi/sau psihice.

Dar munca în psihogenealogie este interesată în aceeaşi 
măsură de numeroasele evenimente fericite care jalonează o des-
cendenţă, de momentele şi de climatul de fericire create de 
micile lucruri simple ale vieţii.

Căci psihogenealogia, să nu uităm, înseamnă mai întâi să‑ţi 
asumi trecutul, dar şi să culegi nectarul din grădina familiei ca 
să‑ţi faci din el miere…



Psihogenealogia  § Introducere

INTRODUCERE

Faptele sunt încăpăţânate

Contextul conceperii, al naşterii şi alte avataruri 
(sindromul ursului prost lins)

Toţi ne‑am născut cu un cordon ombilical care ne leagă de 
mama noastră procreatoare şi care este tăiat la naştere. Acest 
cordon ombilical este în acelaşi timp fizic, psihosomatic şi psi-
hologic, dar multe fiinţe omeneşti nu ating decât târziu stadiul 
de adult, atunci când reuşesc să îşi taie legătura de contopire 
cu mama sau cu familia lor şi să îşi trăiască alegerile personale. 
Adică să devină fiinţe autonome, alegându‑şi şi conducându‑şi 
viaţa (vom mai vorbi despre acest lucru) şi să nu mai îndure 
sau să repete viaţa, nenorocirile, suferinţele, lipsurile şi greşelile 
strămoşilor lor într‑o lume care a devenit altfel.

Fiinţa umană se explică în mare măsură prin contextul con-
ceperii sale; copilul a fost dorit sau nu, rangul său între ceilalţi 
fraţi sau surori etc., dar şi prin contextul naşterii sale: aceasta 
a fost uşoară ori dificilă, bebeluşul a fost despărţit de mamă la 
naştere (dacă da, acest fapt ar explica traumele, particularită-
ţile, cazurile de copii bătuţi sau respinşi de familiile obişnuite 
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26 şi normale în raport cu ceilalţi copii, sau sindromul „ursului 
prost lins“5)?

Alegerea prenumelui

Pentru subiectul care îşi caută istoria sau pentru cei care se 
vor ocupa de aceasta, este important, de asemenea, să „situeze“ 
bine alegerea prenumelui, a numelui său de familie sau absenţa 
numelui de familie „adevărat“ (legitim). Şi să evalueze proble-
mele prenumelui ca nume de familie pentru descendenţii copii-
lor abandonaţi, „bastarzi“ sau alţi „copii de la DDASS“6 sau de 
pe lângă mănăstiri sau casele parohiale de altădată.

Autonomie financiară

Individul se va înrădăcina odată ce începe să stea în picioare 
şi să înveţe să meargă. El se va retrage în sine sau se va afirma 
la adolescenţă. În sfârşit, îşi va lua zborul odată cu obţinerea 
autonomiei financiare: acest stadiu este foarte diferit, în funcţie 
de indivizi, şi uneori nu este atins niciodată înainte de moartea 
părinţilor sau a partenerului de viaţă.

Această trecere la adevărata autonomie (economică) este 
esenţială pentru a deveni o fiinţă cu adevărat adultă şi a fost 
adesea neglijată. Pentru unii autori, ca Marc Fréchet, autonomia 

5 Animalele mamifere îşi ling puiul la naştere, marcându-l astfel ca fiind al lor. Acest 
proces normal este câteodată perturbat şi puiul moare sau supravieţuieşte cu un 
handicap faţă de legăturile sociale şi afective. Este ceea ce se numeşte la om, în limbaj 
popular, „un urs prost lins”, neîndemânatic şi stângaci în viaţă.

6 Siglă pentru denumirea în franceză: Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales / Direcţia Departamentală a Afacerilor Sanitare şi Sociale, instituţie oarecum 
asemănătoare cu Direcţiile de Asistenţă Socială de pe lângă primăriile noastre. (N.t.)
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27reală nu începe decât atunci când persoana îşi câştigă existenţa 
şi nu mai depinde din punct de vedere economic de familia sa, 
atunci când ajunge la o autonomie financiară reală, ceea ce repre-
zintă trecerea la un alt stadiu de dezvoltare şi la o viaţă nouă.

Va fi ca o nouă naştere şi va declanşa un nou ciclu (repetitiv). 
Faptul de a lucra plecând de la acest moment crucial de reală 
independenţă economică poate fi lămuritor: se verifică adesea 
postulatul lui Fréchet, şi anume că există cicluri repetitive. Este 
deci interesant să lămurim acest punct şi să facem testul.

Conceptul de autonomie şi problema de a deveni adult sunt 
aproape de conceptul de maturizare al lui Carl Rogers şi de cel 
de „nondirectivitate“ care i‑au pasionat atât de mult pe adep-
ţii psihologiei umaniste din jurul anului 1968. Psihosociologii 
s‑au interesat şi ei de conceptele lui Iván Böszörmenyi‑Nagy de 
„contabilitate familială a drepturilor şi îndatoririlor“ şi de „mare 
registru de socoteli“, care lămuresc atât de multe probleme ale 
luptei pentru succesiune şi moştenire, sau de „plată a datoriilor 
de familie“ printr‑o sănătate proastă sau alte drame, ca şi cum 
ar exista o justiţie imanentă.

Oricum ar fi, orice individ se înscrie într‑o descendenţă. Dar 
cine spune descendenţă spune de asemenea ascendenţă, moşte-
nire şi transmitere. Transmitere a ce şi cum?

De la strămoşii cunoscuţi sau necunoscuţi se moştenesc culoa-
rea ochilor, un „look“, o calitate a pielii şi a părului, câteodată o 
stare de sănătate bună sau proastă, uneori talente muzicale sau 
artistice, dar câteodată şi angoasa maternă sau paternă. Se pot 
manifesta, de asemenea, sentimente de culpabilitate: culpabilitate 
pentru fapte personale sau de familie, sau culpabilitatea de a fi 
supravieţuit — culpabilitatea supravieţuitorului —, sau de a fi „depă-
şit linia de rudenie“, cum se spunea odinioară despre anumiţi 




