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lntroducere

Cdnd mi-a apirut,

in

1989, cartea Heilende Bilder der Seele.Das

der schopferische Weg der P ersinlichkeitsentwicklung',
andspiel
metoda jocului cu nisip era folositi de relativ pugini terapeuli.
S

-

De abia infiinlase Dora M. Kalff, impreunl cu un grup de
terapeu[i Sandplay, adici terapeufi specializafi in tehnica
jocului cu nisip, in r985, Societatea internalionald pentru
terapia prin jocul cu nisip ISST'; inci nu exista o societate
elveliani sau germani pentru terapia prin jocul cu nisip.
Chiar gi la C.G. Jung-Institut din Ztirich de abia incepuse si
fie predati tehnica jocului cu nisip.
Aceasti situalie s-a schimbat radical in ultimii rz ani.
Societatea internalionali ISST a crescut, devenind o comunitate mare de terapeuli specializaqi in jocul cu nisip; ea
cuprinde, ce-i drept, nu numai analigti jungieni, ci gi mulli
terapeufi cu alte orientiri. La C.G. Jung-Institut din Ztirich,
ca gi in majoritatea Institutelor Jung din alte 1[ri, jocul cu
nisip a fost recunoscut ca o completare valoroasi a analizei
verbale gi a fost integrat in programa analitici.
Aceasti rispAndire gi recunoagtere sporit6 a terapiei prin
jocul cu nisip ca metodi psihoterapeutici a determinatWalter
Verlag s[ scoati o edilie noui a c54ii, intr-o formi revizuiti
gi adiugiti. Ca analistl jungiani, am considerat important
si adaug un capitol scurt despre folosirea jocului cu nisip in
munca analitici gi unul despre rezonanld,, aga cum numesc
eu forma tipici a transferului gi contratransferului in cadrul
Imagini timiduitoare ale sufletului.locul cu nisip
al dezvoltdrii personattelii. (N.t.)
International Society for Sandplay TheraPy. (N.t.)
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jocului cu nisip. in Capitolul rr, care a fost adSugat, descriu
procesul terapeutic al ,,Annei" gi arit cum conlucreazl cele
trei abordiri diferite ale incongtientului unui om pe care le
folosim in munca analitic[ jungianS, gi anume vise, imagini
pictate gi imagini in nisip, 9i cum se pot completa ele reciproc.
Cartea conline acum, pe l6ngi considera;iile teoretice gi practice ale metodei jocului cu nisip, gi patru prezentlri de caz.
Existd mai multe motive pentru care ag dori si le explic
mai indeaproape metoda terapeutici a jocului cu nisip tuturor
psihoterapeulilor, mai cu seami insd celor jungieni.
in primul rAnd, ne oferi posibilitatea sd implicim mai
mult organismul, neglijat totugi foarte mult pAni acum in
analizi sau terapie. Prin lucrul manual modelator in cutia cu
nisip, nu este activat gi pus in migcare numai corpul analizandului, ci, adesea, in imaginile din nisip, devine clar vizibilS
gi starea fizic[ a analizandului, ceea ce nu se intimpli cu
aceeagi intensitate in analiza verbali pe baza viselor.
La aceasti metodi, face gi analistul mai multi migcare
prin cabinetul siu, ceea ce contribuie desigur mult la starea
sa fizicd de bine.
in plus, putem remarca la jocul cu nisip intr-o misuri Ei
mai mare atitudinea terapeutici speciali de parteneriat care
sti oricum la baza inlelegerii jungiene a terapiei. Punctul de
pornire al metodei jocului cu nisip il constituie increderea
in posibilit[$le de autovindecare din om gi cunoagterea lor.
Activitatea se afli, in prima fazd a terapiei, cea modelatoare,
completin miinile analizandului, analistul avdnd o atitudine
atenti, dar relinutl. in aceasti fazi nu se fac aprecieri gi nu
se interpreteaz5, ceea ce este extraordinar de degrevant pentru oamenii suferinzi psihic. terapeupi specializali in jocul
cu nisip sunt psihoterapeuli, dar ei li se arati analizanzilor,
datoriti cadrului specific al jocului cu nisip, in primul rdnd
ca oameni.
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Nu in ultimi instan!5, mi se pare cd este valoros qi foarte
instructiv sd putem urm5ri dinamica proceselor psihice cu
ajutorul unor serii de imagini tridimensionale. Nu gtiu unde
poate fi mai bine urmdriti capacitatea impresionanti qi adecvati a psihicului omenesc de autoreglare gi autovindecare,
iar ulterior sesizati gi ingeleasd prin intermediul ilustraliilor,
decdt in jocul cu nisip.

Din motive de discrelie gi intrucdt ar depdgi spa$ul acestei cirfi, nu am cum sd prezint nigte procese complete ale
jocului cu nisip gi nici cum si le interpretez in detaliu, de
aceea a$ dori si trimit in descrierile de caz mai ales la punctele care mi se par deosebit de importante gi tipice pentru
jocul cu nisip. Un mare avantaj consti in aceea ci imaginile
din nisip pot fi fotografiate, procesele psihice devenind astfel
vizibile pentru cititor. Totugi va fl dificil s[ facem ca procesele
sufleteqti s5 fie inteligibile pentru o persoani din afard; nu va

fi uEor ca aceasta sd simti empatie fali de ele, cici tocmai aici
putem spune ci numai cel care atriit deja ceva aseminitor
are capacitatea de a inlelege cu adevdrat.
Ag mai dori sd menfionez ci in psihologia analitici, adicd
metoda intemeiat[ de C.G. Jung, noi ii numim pe cei care vin

in cabinetul nostru analizanzi,ceea ce inseamni, la origine,
ci acegtia fac o analizi verbal5. Eu insi folosesc denumirea
pentru toli adullii din cabinetul meu. CAnd spun ,,analizandul", gi nu ,,analizanda", nu o fac discriminator. Mi se pare
ci denumirea ,,analizand" este neutrS, utilizabilS atAt pentru
femei, cAt gi pentru bdrbagi, dacd nu este vorba despre o persoanl anume. Degi sunt analisti jungiani, nu spun cE sunt
,analist', ci ,,terapeut" specializatin tehnica jocului cu nisip,
cici astfel fin cont de faptul ci existi gi terapeuli specializali
in jocul cu nisip care ajung la aceastd metodi pe calea altei
pregitiri profesionale de baz[.
Teropio prin jocul cu nisip
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Am convenit cu editura ci este corect ca aceast[ carte sd
f,e 9i pe inlelesul cititorilor care nu dispun de un mare bagaj
de cunogtin[e de specialitate. vti striduiesc pur qi simplu sd
scriu, iar termenii de specialitate indispensabili sunt explica$
la sfirqitul c[4ii.
Metoda terapeutici a jocului cu nisip am invilat-o de la
Dora M. Kalff in Zollikon, mai intii prin experienfi proprie,

apoi pe parcursul citorva ani de munci in terapia jocului
cu nisip, ca asistent[ a ei. ii datorez foarte mult Dorei Kalff,
cici nu numai ci m-a iniliat in aceastd metodi extraordinar
de valoroasi, ci mi-a gi transmis informalii de o importangi
esenliale cu privire la desfigurarea proceselor psihice gi la
atitudinea terapeuticd a analistului.
Doresc s[-i mullumesc aici gi doamnei dr. Mathilde
Fischer de la WalterVerlag, care s-a incumetat si reediteze
cartea mea iniliali despre metoda jocului cu nisip, Heilende
Bilder der Seele, in aceasti formi revizuiti gi adiugiti. ii mutumesc, de asemenea, luiThomas Nahrmann penu:u prelucrarea
profesionistd gi amicali a textului meu.
Le adresez mul{umirile mele speciale gi Mariei, Evei,lui
Elisabeth gi Annei, precum gi tuturor analizanzilor care mi-au
ingiduit si utilizez diapozitivele imaginilor lor din nisip, flri
de care aceast[ carte nu ar fi luat fiint[.
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Copitolul 1
Jocul cu nisip - o metodd
de teropie ju ngio n6?
jocului cu nisip a fost dezvoltati de Dora
M. Kalff pomind de la ,jocul lumii" al lui Margaret Lowenfeld.

Metoda terapeuticd

a

apirut dupi acest,joc
lumii"
al
lui
Charlotte Biihler sau
,,testul
aga-numita ,,metod5 Erica", aplicati in Suedia de 5o de ani
in diagnosticarea psihiatricl infantili', Dora Kalff a recunoscut ci seriile de imagini din nisip ficute de copii sau adulli
reprezint[ o continui confruntare practicS cu incongtientul,
comparabili cu procesul analitic realizat pe baza seriilor de
Spre deosebire de alte metode care au
al lumii", ca de

pildi

vise sau a unui gir de imaginalii active. Activitatea desfbgurati

in cutia cu nisip declangeazi un proces psihic global, care
duce la vindecare gi la dezvoltarea personalitilii.'
Jocul cu nisip este o metodi prin care se realizeazi in
mod practic gi creator nigte forme in cutia cu nisip. Omul, fie
adult, fie copil, care se joaci in cutia cu nisip sau, maibine zis,
creeazE, este implicat in aceasti preocupare cu spiritul siu,
cu sufletul sdu, cu trupul siu. Forlele spiritual-sufletegti sunt
astfel nu doar activate, ci sunt gi transformate concret gi creator cu ajutorul mAinilor, ceea ce se risfrdnge benefic in mod
special asupra oamenilor cu un intelect foarte dezvoltat. Pe
de alti parte, la persoanele cu blocaje psihice sau cirora le-a

Harding G6sta, Spieldiagnostik, Beltz, Basey Weinheim, r972.
Kalff, Dora M., Sandspiel, Rascher, Ztirich./ Stuttgart, 1966.
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secat puterea de imaginatie, activitatea realizati cu miinile
in nisip poate mobiliza din nou forlele sufleteqti 9i spirituale.

Metoda jocului cu nisip m-a atras deja de la primul
contact cu ea, pe de o parte, desigur, pentru ci exprimarea
figurativS, modelatoare este o tehnicd ce mi se potdvegte
foarte bine qi pentru ci mie insemi imi place si imi folosesc
mdinile; pe de alti parte gi deoarece bunicul meu, care era
medic pediatru, mi-a aritat inci de mici, intr-un mod foarte
elocvent, cum si-mi folosesc in chip subtil simlurile pentru
a percepe intr-o manieri diferenliati, firi cuvinte, un alt
om. O intdmplare mi s-a intipirit in mod deosebit in minte:
bunicul meu avea un cabinet de consultagii gi in casa lui,
unde primea c6teodati pacienli. Odati, c6nd eram mici, am
vdzut prin gaura cheii cum consulta un sugarbolnav. Examina
copilul foarte atent din toate pdrfile, il palpa, il asculta, iar la
urmi, spre marea mea mirare, l-a mirosit. Pufin mai tdrziu

l-am intrebat ce flcuse de fapt. Mi-a rispuns: ,,Copiii mici nu
pot spune unde-i doare. Atunci trebuie sd-mi folosesc toate

simlurile, pentru a-mi da seama de ce boali suferi."
Acest scurt episod a fost pentru mine foarte semnificativ, iar in timpul studiilor mele de psihologie m-am gdndit
adesea la bunicul meu, pe care mi-l amintesc nu numai ca pe
un observator foarte atent, ci gi ca pe un om cu mare respect
pentru naturi gi o incredere profundS, religioasi in natura
din jurul nostru 9i din noi.
$i intr-o psihoterapie existi ,,copilul mic" in adulgi gi
copii, care nu poate si spun[ ,,unde-l doare". A9a ci trebuie
si observim, si mirosim in sens figurat, adici si adulmecim
gi si palpim, adici sd tatondm riul ascuns.
Un alt motiv pentru care metoda jocului cu nisip m-a
impresionat intr-atit const6 in influenlarea reciprocd a spiritului gi trupului, a unei componente psihice gi a uneia
materiale, care se cristalizeazi in imaginea din nisip intr-o
Ruth Ammonn

interacfiune a celor dou[. in analiza verbal5 clasici nu cunoagtem, cel pulin sub aceast[ form5, o astfel de interacliune
directd intre psihic si materie.
Noi, psihoterapeulii jungieni de astizi, punem mare pref
pe interpretarea imaginilor din inconqtientul analizanzilor
nogtri. Acestea sunt insd bidimensionale gi sunt pictate de
obicei acasd, deci nu in prezenla analistului. C.G.Junginsugi
a recurs la imagini gi desene in analizi. in terapia sau ana-

liza jungiani clasici lipsegte

insi

reprezentarea tangibili,
tridimensional[ a aspectelor psihice gi fizice in lumea de aici
gi de acum a qedinlei analitice. Jocul cu nisip este o completare de-a dreptul ideal5.
Iocul cu nisip este in acceplia mea o metod[ terapeutici
categoric jungiani. Este o metodi imaginativ[ gi, ca atare,
inruditi cuimaginalia activd., care a fost introdusd gi aplicati

nu a scris niciieri, in opera sa vast5,
jocul
cu nisip. Dar gisim in lucrarea
in mod expres despre
sa, scrisi in r915 gi publicati abia in r958, ,,Funclia transcendenti", indicii prelioase pentru terapia prin jocul cu nisip,
chiar de

C.G. Jung. Jung

referitoare la posibilitatea de a exprima conginuturi incongtiente cu ajutorul miinilor. in acest eseu, Jung scrie: ,,Nu este
suficient in toate cazurile si ne clarificim doar contextul de
idei al unui conlinut oniric. Adesea se impune necesitatea
de a l5muri confinuturile neclare prin configurare vizibili.
Ceea ce se poate face prin desen, pictur6, modelare. Adesea
miinile gtiu si descifreze o taini pe care raliunea s-a striduit
zadarnic s-o dezlege."'
Daci Jung ar fi cunoscut pe-atunci metoda jocului cu
nisip, ar fi mengionat-o desigur in acest loc. insi, dupi cum
se gtie, el a audiat abia in rg37,La un congres de la Paris,

Jung, C.G., Opere complete, vol. 8, Dinamica incor,gtientului, ,,Functia transcendenti", Editura Tiei, Bucureqti, zor3, trad. de Viorica Nigcov, p. r ro.
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o prelegere a

lui Margaret Lowenfeld despre ,,tehnica lumii,.,
din care s-a dezvoltat apoi tehnica jocului cu nisip. Se presupune cd a fost impresionat de lucrarea lui Margaret Lowenfeld,
cici, dupi cum mi-a povestit Dora Kalff de mai multe ori,
chiarJung i-a atras aten{ia asupra lucririi gi i-a sugerat si
deprindd la Londra aceasti metodd.
Putem sE ne d[m seama citind autobiografia sa Amintiri,
vise, refl,ecgii' cd Jung era foarte familiarizat cu jocul cu nisip
gi ci pentru el era extrem de important si se ,joace in nisip,,.
Felul cum descrie joaca lui in nisip la malul lacului Ziirich
este atit de impresionant, incAt voi reveni ulterior asupra
lui, aprofundAnd ideea.
Este important si consemnez aici cd in numerogii ani in
care am lucrat ca analisti jungiani cu vise, imagini pictate
gi imagini in nisip am fEcut experienga ci aceste posibilit[$
diferite de acces spre incongtient nu se exclud nicidecum
reciproc, ci, dimpotrivi, se completeaz5 foarte bine, ba cd de
fapt lin unele de altele, formdnd un tot. Sunt cdi terapeutice
care pot fi abordate in funclie de necesitilile gi posibiliti$le
unui om, pentru ci ele gi vizeazd aspecte diferite (vezi Capitolul r r). Bazele pentru folosirea lor in munca analitici sau
psihoterapeuticd sunt insi in orice caz cunoagterile teoretice
gi practice ale psihologiei lui C.G. Jung. Diferitele cii pot si
fie abordate at6t,,pur", deci ca travaliu terapeutic, fie numai
cu vise, fie numai cu imagini in nisip (vezi. Capitolul g), cit gi
si fie legate intre ele ca o altemanld de vise, imagini pictate
gi imagini in nisip (vezi Capitolul ri).
O diferenf[ esentiala intre imaginagia activ5 gi jocul cu
nisip consti in aceea ci imaginagia activd este desfigurati
de analizand singur, adici nu in gedinfa de terapie. Este o
modalitate foarte eficientd gi profundd de confruntare cu
Op. cit.
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incongtientul, mai degrabi adecvatl totugi acelor persoane
care sunt deja obignuite si poarte un dialog cu propriul incongtient.Imaginalia activi este o metodl foarte exigenti gi pretinde o personalitate solidi, stabili din punct de vedere psihic.
Jocul cu nisip se desfHgoari insd in ora de terapie, aEadar,
in prezenla analistului, care insoleqte analizandul din punct
de vedere terapeutic. Analizandul gi analistul sunt impreunS,
participind fiecare cu rolul sdu la activitatea respectiv5. Asta
inseamni, printre altele, c[ nu suntintrelesute numai forlele
fizice gi spirituale, congtiente gi incongtiente ale analizandului, ci este implicatd in mod inconqtient gi personalitatea
analistului. Cutia cu nisip devine cimpul interactiv dintre
analizand gi analist, iar imaginea in nisip reprezinti atunci,
printre altele, qi forma vizibil[ Ei tangibilS a acestei interac-

liuni speciale.

inceputul activit5lii mele ca analisti jungiani 9i terapeute specializati in tehnica jocului cu nisip inci nu eram
foarte congtienti cdt de profund influenleazi analistul viala
interioari creatoare a analizandului siu 9i, astfel, aparilia
unei imagini in nisip. Astizi gtiu ci analistul exercitd, prin
canalele subtile, nonverbale gi incongtiente care se deschid
intre el gi analizandul siu, o influengi puternici asuPra
acestuia.Voi reveni in capitolul ,,Rezonanfi 9i transfer-contratransfer" asupra finelurilor acestui flux reciproc de energie.
Doresc s[ mengionez insi c[ tocmai datoriti acestei relalii
mutuale dintre terapeut gi client, un terapeut specializat in
jocul cu nisip trebuie si prezinte in esenli aceeagi cunoagtere gi experienl[ aprofundati a fenomenelor transferului
gi contratransferuIui ca 9i un analist jungian- Acest lucru nu
este desigur intotdeauna posibit in m[sura doritS, intrucAt
exist6, dupi cum e dovedit, diferite cii de pregitire profesionali spre a ajunge terapeut specializat in jocul cu nisip,
totuqi mi se pare foarte important ca fiecare dintre aceqti
La
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terapeuli si aibi cunogtinle despre influenga pe care o au
fenomenele de transfer gi contratransfer asupra desfdguririi
procesului terapeutic. Sigur cd cel care invaqi triiegte cel mai
bine experienta acestui lucru prin propria activitate cu jocul
cu nisip. Un proces propriu al jocului cu nisip gi o analizi
proprie aprofundati sunt de aceea premisele de bazi pentru
exercitarea acestei profesii.
Cerinla fal6 de un viitor terapeut specializat in jocul cu
nisip de a parcurge sau, mai bine, de a participa la un proces
propriu al jocului cu nisip gi a trece printr-o analizl proprie
aprofundati are un sens temeinic: analistul se transpune
pe sine insugi prin contratransfer in procesul psihic de vindecare sau transformare a analizanzilor sii. intr-un sens
mai global, putem spune gi ci el influenfeazd evenimentul
prin principiul rezonanfei. Conform principiului rezonanfei,
insugiri latente ale analizandului sunt trezite prin insugirile
analistului triite activ gi ficute si risune, precum ajung s6
vibreze corzile aflate in repaus ale unei viori datoriti corzilor
rdsun6toare ale altei viori.
Ne putem intreba acum pe bund dreptate care or fi oare
corzile cele mai importante pe care un analist trebuie si
le poati minui, pentru a face si risune in analizandul s[u
acele corzi care favorizeazd gi sprijini procesul de vindecare
sau transformare. P[rerea mea este c5, pe lAngi experienl5
teoretici gi clinic5, sunt necesare mai cu seami stabilitate
emotional5, o rela$e sinitoasd intre Eu gi incongtient gi o
mare creativitate.
Creativitatea are de-a face cu moartea si renagterea, cu
capacitatea de a da drumul vechilor structuri psihice, acceptAnd altele noi sau creAndu-le noi ingine. Cu alte cuvinte,
trebuie si putem abandona forme de viafi vechi, care sunt
ca o stavili in fala viegii, spre a ciuta gi gisi altele noi, care
favorizeazdvia;a. Astfel de procese de desprindere de vechi
24
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glsire a ceva nou, sau de distrugere gi reconstruire a unei
viziuni asupra lumii gi a unei atitudini fa!5 de via!5 sunt
ins6 mereu legate de anxietate. Atunci este important ca
terapeutul si poati pregiti 9i pune la dispozilie in interior,
in psihicut sdu, gi in exterior, in locul siu de joc cu nisip,
un spaliu stabil, liber de orice angoasS sau, cum il numea
Dora Kalff, un ,,spa!iu liber 9i protejat", pentru ca si se poati
produce acolo o dizolvare psihici gi o re-formare a pacien$lor s[i.
Agadar, in terapia prin jocul cu nisip, aceastd formare
noud are loc, dupi cum am spus, nu numai in interior, ci 9i
in exterior, printr-o modelare gi aranjare tot mereu diferiti
a nisipului, precum gi a figurilor puse la dispozilie. Pentru
a incuraja aceastl modelare de forme, pirerea mea este ci
ar trebui si rezistlm ispitei de a oferi prea multe figuri gata
confeclionate gi si ne stimulim pe cit posibil analizanzii
si creeze figuri sau si le transforme. Printr-o remodelare
exterioarl continue, se stimuleazi 9i o remodelare interioari.
Principiul jocului cu nisip constS dintr-un circuit format din
modelarea unei imagini in cutia cu nisip, preluarea liuntricl
a forlelor care aclioneazd in modelare 9i dizolvarea imaginii in
lumea exterioari. Urmeazi o remodelare gi iari9i o preluare
liuntrici gi dizolvarea in exterior.
in afara aptitudinilor tocmai zugrivite, un terapeut specializat in jocul cu nisip are nevoie desigur gi de o inlelegere foarte bund a simbolisticii evenimentului, a obiectelor
gi a structurii generale a imaginilor din nisip. Mi se pare tot
mai mult cE sunt indispensabile gi cunogtinle despre corpul
omenesc gi bolile somatice, clci 9i aici existi o interacgiune: pe de o parte, starea fizici se exprimi foarte adesea in
imaginile din nisip, iar pe de alta, prin orice tip de activitate
imaginativi, deci gi prin crearea unei imagini in nisip este
influenlat nu numai sufletul, ci gi trupul.
Ei
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