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1. ZIUA UNU: LUNI CONSTRUIREA UNEI RELAŢII 

„Să începem” 

 

Oameni din lumea întreagă intră pe uşa sălii de conferinţe. Marisa a venit din Brazilia. Dawn este
din Noua Zeelandă, iar Juan Carlos spune că este dintr-un oraş foarte frumos aflat în apropiere de
Mexico City. Aud limba portugheză cum se combină cu o limbă engleză vorbită ca în zona de sud
din Mississippi. Este prima zi a programului intitulat „Training intensiv de vară”, susţinut de Violet
Oaklander, într-o luni dimineaţă de la mijlocul lunii iulie, în Santa Barbara, California, şi, aşa cum
s-a întâmplat în toţi anii precedenţi, este o activitate cu profil internaţional.

Cei douăzeci şi patru de participanţi, care formează acest grup eteroclit, îşi pun ecusoane cu numele,
îşi iau mapele cu materialele de training, apoi fiecare caută un loc unde să se aşeze fie în apropiere
de extremităţile camerei, fie în centrul ei, pe scaune joase. În timp ce participanţii îşi ocupă locurile,
Violet reduce volumul muzicii de cameră care se auzise în tot acest timp de la CD-player şi atrage
tuturor atenţia către partea din faţă a camerei, acolo unde se află ea. „Bine, spune ea, să începem.”

În ciuda reputaţiei sale de terapeut şi trainer renumit în întreaga lume, modul de a lucra al lui Violet
este neoficial şi liniştitor. Poartă un tricou cu un desen viu colorat şi câteva cuvinte imprimate, care
parca vor să sugereze faptul că „mintea mea este plină de copii”. Spune ceva amuzant, în timp ce îşi
caută ochelarii, râde puţin şi destul de mulţi participanţi râd împreună cu ea. Le urează bun venit
tuturor participanţilor, le mărturiseşte că este foarte încântată că au făcut efortul de a veni la training
şi te precizează ferm că are anumite treburi de care trebuie să se ocupe. Începe să revizuiască o listă
ce conţine foarte multe elemente, de la „a avea grijă de propria ceaşcă de cafea” până la cum „va
controla ea feedbackul atunci când va începe să lucreze cu voluntarii aflaţi în faţa grupului”.

Deşi am participat la numeroase astfel de trainiguri şi workshopuri susţinute de Violet, întotdeauna
am câteva  emoţii  la  începutul  unui  program.  Îmi  închipui  că  nu  sunt  singurul  care  are  acest
sentiment din moment ce toţi suntem noi componenţi ai unui grup recent format. Mă uit prin cameră
şi observ câteva zâmbete timide şi  câteva priviri  ciudate,  dar,  în acelaşi  timp,  simt o încântare
generală, pe care am adus-o toţi cu noi şi pe care o vom împărtăşi în cele mai bune momente din
următoarele două săptămâni.

Chiar şi cu „tremurul cauzat de emoţia primei zile”, sunt din nou surprins de rapiditatea cu care
dispare orice urmă de nervozitate din cameră. Sunt câteva lucruri pe care le face Violet pentru a
destinde atmosfera la începutul programului de training. În primul rând, intră direct în detalii. Într-
un anumit fel, faptul că se plimbă prin cameră si verifică, în mod respectuos, fiecare nume şi fiecare
adresă de pe listă, pentru a se asigura că sunt corecte, le oferă participanţilor un sentiment de linişte.
În  al  doilea  rând,  ea  cere  fiecărui  participant  să  se  prezinte,  solicitându-le  să  ofere  mai  multe
informaţii despre locul de unde provin, despre motivul pentru care au venit la training şi despre ce
şi-ar dori să obţină în urma trainingului. Este fascinant să-i auzi vorbind pe participanţi, unii dintre
ei exprimându-se într-o engleză vorbită cu accent irlandez, spaniol sau neozeelandez.

Doi dintre participanţii de anul acesta sunt din Mexic, doi sunt din Irlanda, unul este din Brazilia şi
unul din Noua Zeelandă. Şapte participanţi provin din diferite state de pe teritoriul Statelor Unite,
inclusiv Mississippi, Texas, Montana, Oregon şi Ohio. Mulţi dintre participanţii de anul acesta au
inclus în prezentarea lor faptul că au un anumit număr de ani de experienţă în practica psihoterapiei
şi a consilierii copiilor şi adolescenţilor, deşi contextele lor sunt destul de variate – de la centre
medicale comuni tare la şcoli, orfelinate şi spitale. În acest an, douăzeci şi unu dintre participanţi
sunt de sex feminin, iar trei (rară a mă pune şi pe mine la socoteală) sunt de sex masculin. Patru
dintre participanţi au doctoratul, iar trei sunt psihologi. Restul membrilor grupului au masterate în
psihologie sau ştiinţele educaţiei. General vorbind, acest grup este destul de reprezentativ pentru cei
care au luat parte la acest training, de-a lungul anilor, din punctul de vedere al genului, orientării
profesionale şi participării internaţionale.



În timpul prezentărilor din deschidere, cel de-al şaselea participant care ia cuvântul face referire la
Biblie  atunci când vorbeşte despre cartea lui Violet,  Windows to Our Children.  Joan, un asistent
social din Mississippi, spune: „Cartea ta este ca o Biblie pentru mine, o ţin pe noptieră lângă pat,
noaptea, şi o răsfoiesc atunci când simt nevoia de a avea o sursă de inspiraţie pentru munca mea.”
Mulţi dau din cap şi zâmbesc după acest comentariu, care este menţionat şi întărit de alte persoane
din grup, pe măsură ce prezentările individuale continuă.

În anii anteriori, am tachinat-o pe Violet în discuţiile noastre private cu privire la aceste comparaţii
între Biblie şi cartea sa, mai ales având în vedere faptul că ea a fost crescută într-o familie de evrei,
de către părinţi care aveau convingeri politice progresiste şi care erau atei până în măduva oaselor.
A devenit practic o glumă a noastră şi, în fiecare an, aşteptăm să vedem care va fi primul care va
face un astfel de comentariu. Când se întâmplă acest lucru, nu pot să mă abţin să nu zâmbesc în
sinea mea. În acelaşi timp, am învăţat să respect sentimentele profunde pe care cartea sa le provoacă
participanţilor care vorbesc cu atât de mult entuziasm şi cu cea mai mare sinceritate despre impactul
pe care aceasta l-a avut asupra practicii lor terapeutice cu adolescenţi şi copii. De fapt, tocmai aceste
aprecieri cu privire la scrierile şi la munca sa, venite din partea specialiştilor din lumea întreagă, au
fost cele care m-au determinat să îmi doresc să descopăr ce anume face ea în cadrul programelor
sale de instruire şi în cadrul practicii sale, încât are un ecou atât de puternic asupra unei categorii
atât  de diverse de participanţi.  Ceea ce am aflat  constituie  punctul  central  ce va fi  explorat  în
capitolele ce urmează.

După ce  participanţii  au  terminat  de făcut  prezentările  individuale  şi  imediat  după o pauză  de
cincisprezece minute, Violet îi antrenează pe toţi cei prezenţi într-un exerciţiu care îi va ajuta, în
continuare, pe componenţii acestui grup divers să ia parte la training şi să fie relaxaţi pe parcursul
desfăşurării lui.

1. Imaginează-te în pielea unui copil

În timpul discursului de deschidere, Violet a menţionat faptul că, în mare parte, fiecare zi de training
va fi structurată pe baza aceluiaşi tipar: vom începe la ora nouă dimineaţa si vom continua până la
ora patru şi jumătate după-amiaza, cu scurte pauze care să marcheze cele două momente ale zilei şi
o pauză mai lungă pentru masa de prânz. În prima zi, chiar când participanţii reveneau relaxaţi la
locurile lor, după pauza de dimineaţă, Violet i-a anunţat: „Ei, bine! Acum vom desena”. Împrăştiate
pe podea, în faţa ei, erau bucăţi mari de hârtie pentru desen, grămezi de suporţi rigizi pentru planşe,
cutii  mari  de acuarele  frumos colorate,  creioane,  markere şi  boluri  mici  de plastic,  unde să fie
depozitate toate aceste lucruri care ajută la desen. Violet începe exerciţiul său de desen, oferind
următoarele indicaţii:

Acum, vom începe cu o experienţă. Ceea ce vreau de la voi este să vă aşezaţi cât mai confortabil pe
scaunul pe care staţi. Aş vrea să închideţi ochii. Întotdeauna încep genul acesta de experienţe cu un
mic exerciţiu de relaxare. Este exact acelaşi exerciţiu pe care îl aplic fi copiilor cu care lucrez.
Copii de toate vârstele. Aşa că, pur fi simplu, încercaţi să pătrundeţi în interiorul vostru fi vedeţi
cum vă simţiţi. Observaţi dacă simţiţi junghiuri sau dureri. Doar observaţi. Observaţi cum v-aţi
aşezat picioarele,  cum v-aţi  aşezat mâinile fi  gândiţi-vă că sunteţi  liberi  să vă mişcaţi  oricând
doriţi. Dacă vreţi să vă schimbaţi poziţia, este în regulă să o faceţi. Simţiţi cum scaunul fi podeaua
exercită presiune asupra corpului vostru. Mişcaţi-vă degetele de la picioare. Observaţi felul în care
respiraţi. Ceea ce aş vrea să faceţi este să inspiraţi adânc. Ţineţi-vă respiraţia fi, acum, expiraţi.
Haideţi să mai facem asta o dată. Observaţi cum, atunci când expiraţi, în general, umerii voştri
coboară. Încercaţi din nou. Trageţi aer în piept, după care, daţi-l afară. 

Voi scoate un sunet. Aş vrea să încercaţi să îl ascultaţi cât de mult puteţi (Violet sună de două ori
dintr-un clopoţel). Ceea ce vreau să faceţi este să vă întoarceţi la un moment din copilăria voastră,
orice amintire din copilărie care vă vine, subit, în minte atunci când mă auziţi pe mine spunând
acest lucru. Poate să fie o amintire plăcută sau una tristă, una în care eraţi nervoşi sau una mixtă.
Întoarceţi-vă la un anumit moment în timp, poate să fie plasat cu mult timp în urmă, acum câţiva
ani sau în perioada adolescenţei. Alegeţi voi un moment. Alegeţi fi o amintire. Nu este necesar să



rememoraţi  totul  în  detaliu.  Poate  fi  o  amintire  vagă.  Întoarceţi-vă la  acel  moment  în  timp fi
observaţi ce se întâmplă cu voi în amintirea respectivă. Unde sunteţi? Ce se află în jurul vostru? În
cazul în care mai este cineva cu voi, cine este acea persoană? Este posibil să nu mai fie nimeni
altcineva alături de voi. 

Apoi, observaţi ceea ce simţiţi în momentul trăit, din amintirea respectivă. Descoperiţi ce însemna
pentru voi să fiţi copil. Într-un minut, vă voi ruga să desenaţi acest lucru. Întotdeauna trebuie să
ţineţi cont de un lucru: nu trebuie neapărat ca eu să vă înţeleg desenul. Puteţi folosi culori, linii,
forme, ciorne... orice. Puteţi să folosiţi culori sau să nu folosiţi. Oricum doriţi voi, e bine. Poate
vreţi să vă desenaţi sentimentele ca nişte culori, linii şi forme. Poate vreţi să desenaţi personaje
alcătuite din beţe, ca să vă fie mai uşor. Nu trebuie să fie un desen frumos. Nu vă notez în funcţie de
talentul la desen. Ceea ce facem acum este strict pentru voi,  pentru a pune pe hârtie amintirea care
vi se conturează în minte. 

Aşa că, atunci când sunteţi gata, puteţi să deschideţi ochii şi, fără nicio vorbă, aş vrea să mergeţi
să luaţi un şevalet şi o planşă. Alegeţi mat multe culori sau mai multe markere şi puneţi-le într-un
bol; puteţi să rămâneţi în cameră; puteţi să mergeţi afară; puteţi sa mergeţi la recepţie sau puteţi
să mergeţi pe terasă. Aveţi aproximativ 10 minute la dispoziţie pentru a realiza acest desen. Nu
aveţi timp pentru a face un desen extraordinar. Prin urmare, când vă simţiţi pregătiţi, aş dori să
începeţi. Puteţi să va luaţi culorile acum fi, dacă descoperiţi, pe parcurs, că mai aveţi nevoie de
vreo culoare, vă puteţi întoarce să o luaţi de aici. 

Pe măsură ce participanţii deschid ochii încet şi încep să îşi ia, în linişte, materialele de care au
nevoie pentru a desena, eu observ cum atmosfera din cameră se schimbă. Acum, în loc de atitudinile
proprii „nivelului formal” şi de modul de relaţionare ce se manifestă, de obicei, Într-un nou grup de
profesionişti care, în mare parte, nu se cunosc unii cu alţii, se instalează, subit, o linişte relaxată, în
care fiecare dintre participanţi se concentrează asupra propriilor amintiri şi asupra alegerii culorilor,
formelor potrivite pentru a reda emoţiile şi reacţiile fizice, în măsura în care acest lucru le este remis
prin simpla acţiune de. a desena. După ce am terminat propriu desen, care mă înfăţişa pe mine,
înconjurat de prieteni, când eram în clasa a şasea şi când abia mă întorsesem acasă de la spital,
pentru că fusesem bolnav, am notat următoarele cuvinte pe marginea desenului pe care tocmai îl
făcusem:
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