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Dragi prieteni, 

Psiterra a început o călătorie extraordinară pe aripile unui proiect care ne transformă în primul rând pe 

noi, cei care îl animăm. Paginile acestui Buletin care conține - sintetic și colorat – un eșantion din 

experiența lunilor aprilie-mai-iunie și iulie stau mărturie pentru aceasta.  

 

Nu am uitat de Programul de Medicină Narativă continuat perseverent, de Cătălina Neculau cu proprii ei 

cursanți care aspiră să devină asistenți medicali, nu suntem încă acolo pentru a disemina final rezultatele 

Programului de Medicină Narativă experimentat la UMF „Gr. T. Popa” din Iași în 2013, și am rarefiat 

Grupurile de Reflecție Narativă adresate membrilor Psiterra și apropiaților asociației... dar după cum se va 

vedea, s-au născut „Întâlnirile Narative Psiterra”, manifestări publice care permit experiențelor să ia 

forma unor povestiri demne de repovestire și să se întoarcă, transformativ, înapoi în practică și în viață, 

mai apoi.  

 

Nu am organizat încă acel grup de formare în terapie narativă (modulul 1, acreditat la Colegiul 

Psihologilor pentru 40 de credite), după succesul celui realizat în noiembrie-decembrie 2014. Avem 9 

persoane care au solicitat organizarea unui grup la București, avem câțiva doritori la Iași, vom fi în situația 

de a derula un nou grup cât de curând! Avem solicitări și pentru continuarea fomării din partea celor care 

ni s-au alăturat prin formarea din 2014 și în curând veți primi detalii pentru înscrierea la formarea 

avansată în terapie narativă de nivel 3 (modulul 3.2) realizată în cooperare cu Institute of Narrative 

Therapy din UK, de către Vicepreședintele Psiterra, Hugh Fox. La acest modul avansat de formare (tot de 

40 de ore) vor putea participa toți cei formați în terapie narativă, cu începere de la modulul 1, urmând să 

recupereze modulele 2 și 3.1 prin programele de formare acreditate la CPR de către Psiterra și formatorii 

săi (Ovidiu Gavrilovici, Adina Karner Huțuleac, Andreea Muraru) asistați de cei care sunt încă în formare. 

Data cursului avansat este stabilită: luni, 31 august – vineri, 4 septembrie. Cei interesați deja de acest 

proiect contactați-ne la asociatia.psiterra@gmail.com.                                                         

Ovidiu Gavrilovici 

mailto:asociatia.psiterra@gmail.com
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Aprilie 2015-April 2016:  
Proiect finanțat din fonduri europene 

Asociaţia Psiterra este implementatorul 

proiectului „Refuz să mai suport abuzul în 

tăcere” în parteneriat cu Spitalul Clinic „Dr. C. I. 

Parhon”, Iași; Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației de la Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași; Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași; Societatea 

Medicilor Generaliști/Medici de Familie, Iași; 

Asociația „Aproape de Oameni”; Asociația 

Everest. Proiectul este finanțat prin granturile 

SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG din 

România. 

Obiectivele specifice sunt: 

 dezvoltarea unui parteneriat inter-

sectorial local pentru o abordare 

multidisciplinară a vârstnicilor abuzați 

 creșterea accesului la serviciile sociale și 

de bază pentru 100 de vârstnici internați 

în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”care au 

fost supuși abuzului   

 creșterea capacității a 160 de medici de 

familie și personal medical din instituțiile 

medicale de a identifica și referi cazurile 

de abuz asupra vârstnicilor 

 creșterea nivelului de informare și 

conștientizarea a populației asupra 

abuzului asupra vârstnicilor. 

Din grupul țintă fac parte 150 de vârstnici 

internați în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din 

Iași suspicionați că sunt supuși abuzului, dintre 

care, în urma evaluării psihologice inițiale 100 

vor beneficia de serviciul complementar de 

abordare multidisciplinară a abuzului. 

Beneficiarii sunt 160 de cadre medicale; 500 de 

vârstnici, 3000 de persoane din comunitate; 50 

de membri de familiei, 60 de studenți. 

 

Printre activitățile principale se numără: 

 Implementarea în cadrul Spitalului Clinic 

„Dr. C. I. Parhon” a serviciului 

complementar de abordare 

multidisciplinară a abuzului și oferirea 

serviciilor de asistență psihologică, 

socială, juridică, psihiatrică și spirituală. 

 Desfășurarea programului de formare pe 

tema identificării abuzului asupra 

vârstnicilor pentru medici și asistenți 

medicali 

 Realizarea campaniei de informare și  

conștientizare a publicului față de 

problematica abuzului asupra 

vârstnicilor. 

http://refuzabuzul.psiterra.ro/  

 

http://refuzabuzul.psiterra.ro/


Buletin Psiterra 1.2: Iulie 2015 
 

4 

 

AVEM UN NOU „COPIL” ÎN ORAȘ! 
 

Este unic – tratând o problemă care este de regulă 
mută, invizibilă: pe parcursul unui an, peste 100 de 
vârstnici spitalizați la clinica de geriatrie a Spitalului 
Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași sunt identificați ca 
având, peste suferințele multiple cornice și acute 
ca fiind subiecții unor variate forme de abuz acasă 

sau în comunitatea unde trăiesc.  
 

Scopul nostru? Să dăm voce vârstnicilor, angajând 
comunități de îngrijire – dincolo de îngrijirea stării 

de sănătate – și să activăm resurse comunitare, 
servicii, membri de familie, voluntary, într-o viziune 
împărtășită recuperând demnitatea și mândria de a 

trăi o viață decentă, fără abuz și minimalizând 
efectele abuzului, dacă a fost prezent.  

 

TOTUL A ÎNCEPUT ÎNTR-O ZI ÎNSORITĂ... 

7 mai 2015: Conferința de  lansare a proiectului 

“Refuz să mai suport abuzul în tăcere”  

În  data de 7 mai 2015, în Clădirea Școlii 

Doctorale a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi s-a desfășurat conferinţa de lansare a 

proiectului Refuz să mai suport abuzul în tăcere. 

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-

2014, în cadrul Fondului ONG din România. 

La conferință au participat reprezentanţi ai 

partenerilor, ai beneficiarilor, ai autorităţilor 

publice locale și ai mass-media.  

 

Conferința 

a fost deschisă  de către conf. 

univ. dr. Ovidiu Gavrilovici cu un mesaj de 

prezentare a  istoriei devenirii proiectului, 

modalitatea în care a evoluat de la o idee la 

realizare  prin colaborările în proiecte 

internaționale și participarea la manifestările 

științifice și internaționale ale echipei asociației 

Psiterra și ale echipei medicale de la Spitalul 

Clinic „Dr. C. I. Parhon”.  S-a continuat cu 

prezentarea propriu-zisă a proiectului și s-a 

subliniat faptul că unele dintre prioritățile 

strategiei naționale de sănătate 2014-2020 sunt 

îmbunătățirea stării de sănătate mintală pentru 

populație, inclusiv pentru grupurile vulnerabile 

(copii, vârstnici etc.), dezvoltarea ofertei de 

servicii alternative şi promovarea modelelor de 

bună practică în serviciile de sănătate mintală la 

nivel comunitar, inclusiv cele implementate de 

ONG-uri.  

În 

continuare dna. prof. univ. dr. Ioana Dana Alexa 

a vorbit despre contextul medical al abuzului 

asupra vârstnicilor ca actualitate geriatrică și 

prioritate in îngrijirile de sănătate. Spre finalul 

conferinței au luat cuvântul reprezentanți ai 

partenerilor în proiect, prof. univ. dr. Dumitru 

Luca, prorector al Universității „Alexandru Ioan 
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Cuza” din Iași, și dna. sociolog Silvia Popovici, 

președintele Asociației Everest. În continuare, 

au avut intervenții și dna. Daniela Cozma, șef 

serviciu autoritate tutelară la Direcția de 

Asistență Comunitară Iași, dl. Daniel Ciobotaru, 

director adjunct la Direcția de Asistență 

Comunitară Iași, dna. Niculina Karacsony, 

director general adjunct la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului, precum 

și asist. univ. dr. Adina Ilie, medic geriatru 

Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași. La 

finalul conferinţei de lansare au fost adresate 

mulțumiri artistului plastic ieșean Ionela 

Mihuleac pentru originala creație care ne-a 

oferit ocazia de a prezenta acțiunile noastre 

„vocal” imagistic, prin clopoţelul de ceramică, 

ca simbol al proiectului. 

(Aliona Dronic, psiholog) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

15 mai 2015: Seminarul de prezentare a 

proiectului la spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” 

Iaşi  

În  data de 15 mai 2015, în Biblioteca 

Spitalulului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iaşi, în 

intervalul orar 13:30 – 14:30 s-a desfășurat 

seminarul de prezentare a proiectului 

RO2014_C4_62 Refuz să mai suport abuzul în 

tăcere.  

 

Seminarul a avut ca scop asigurarea vizibilităţii 

proiectului și finanţatorului, precum şi 

informarea reprezentanţilor spitalului și a 

personalului medical din toate secţiile spitalului 

în legătură cu desfășurarea proiectului Refuz să 

mai suport abuzul în tăcere. 

 

La acest seminar de prezentare au participat, pe 

lângă echipa de implementare a proiectului, 

personalul medical de la Spitalul Parhon, 

reprezentanți ai partenerilor și voluntari. 

 

Ovidiu Gavrilovici, managerul proiectului, a 

vorbit în cadrul seminarului despre rolul pe care 

personalul medical îl are în depistarea abuzului, 

precum și despre contextul abuzului în 

De ce o conferință de lansare? 
 
A fost punctul oficial de debut al proiectului 
sărbătorit împreună cu toți partenerii și 
suporterii și, în același timp, primul 
eveniment al campaniei de conștientizare și 
informare de respingere a abuzului din viața 
vârstnicilor.  
 
Noi știm cu siguranță pentru cine bat 
clopotele sau pentru cine sună clopoțelul! Bat 
pentru a face abuzul vizibil și de neacceptat, 
pentru a-l marginaliza și pentru a recupera 
demnitatea și viața trăită cu valori 
împărtășite în care credem acționând cu toții 
și sărbătorind acest lucru.  
 

 

Facem invizibilul, vizibil și 
implicitul, explicit! 

 
Seminarii de prezentare în cadrul 

spitalului Parhon (gazda proiectului) și 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, parteneri ai Psiterra. 
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România, tipurile de abuz asupra vârstnicilor, și 

impactul problematicii pe care acest proiect îl 

are asupra serviciilor medicale și asupra 

societății.  

 

De asemenea, s-a subliniat noutatea pe care o 

aduce acest proiect, și anume aceea de a se 

lucra cu vârstnicul împreună cu o echipă 

multidisciplinară, formată din medic geriatru, 

asistent medical, psiholog, asistent social, 

psihiatru, consultant juridic.  

 

Spre finalul seminarului, dna.  prof. univ. dr. 

Ioana Dana Alexa a făcut apel la medicii din 

toate secțiile să anunțe echipa de proiect, în 

cazul în care se identifică vreo formă de abuz 

prezentă la vârstnicii internați în spital.  

Seminarul s-a încheiat cu discuții pe tema 

prezentată, în cadrul cărora participanții au scos 

în evidență necesitatea unui astfel de program 

în spitalul în care lucrează și s-au arătat dispuși 

spre o colaborare fructoasă cu echipa 

proiectului.  

(Ionuț Cehan, psiholog) 

 

 

 

 

 

 

 

25 mai 2015: Seminarul de prezentare al 

proiectului „Refuz să mai suport abuzul în 

tăcere” – Sala Ferdinand a Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi   

 

Seminarul a avut ca scop asigurarea vizibilităţii 

proiectului și a finanţatorului, precum şi 

informarea reprezentanţilor grupului țintă, ai 

beneficiarilor şi a publicului larg în legătură cu 

aspecte ale proiectului  

 

La seminar au participat echipa de 

implementare a proiectului, reprezentanți ai 

partenerilor și a organizațiilor publice invitate, 

medici, psihologi, studenţi, și voluntari. 

 

Dintre subiectele seminarului menţionam:  

contextul din România, a tipurilor de abuz, 

factorii determinanți ai abuzului asupra 

vârstnicilor, impactului problematicii pe termen 

scurt și lung, consecințele asupra vârstnicilor, 

asupra serviciilor medicale și asupra societății în 

general, necesitatea dezvoltării unui parteneriat 

inter-sectorial local pentru o abordare 

multidisciplinară a vârstnicilor abuzați astfel 

încât să crescă accesul la serviciile sociale și de 

baza, precum şi capacitatea cadrelor medicale 

de a identifica şi referi abuzul, creşterea  

nivelului de informare şi conștientizare a 

populației în ceea ce priveşte abuzul asupra 

vârstnicilor. 
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Unele dintre aceste activităţi vor avea ca 

„platformă” de desfăşurare modelul inovativ 

narativ de îngrijire. 

(Lăcrămioara Cojocaru, psiholog) 

 

 

15 iunie 2015: Campania de informare și 

conștientizare „O viață demnă pentru fiecare. 

Refuzăm abuzul asupra vârstnicilor” 

 

Pe data de 15 iunie 2015, a fost marcată Ziua 

Mondială a Conștientizării Abuzului față de 

Vârstnici prin lansarea campaniei de informare 

și conștientizare „O viață demnă pentru fiecare. 

Refuzăm abuzul asupra vârstnicilor”.  

 

Campania a inclus două evenimente: „Clopoțel 

pentru Demnitate”, la ora 16:00 în Parcul Copou 

și dezbaterea facilitată narativ „Ageism și abuz. 

Unde începe violența?” în cadrul Întîlnirilor 

Narative Psiterra, de la ora 17:00, în sala de 

conferințe Ferdinand, la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, evenimente care 

au strâns 50 de participanți. 

 

 

 

”Clopoțelul pentru Demnitate” a permis 

participanților, vârstnici din parc, elevi de la 

liceul Garabet Ibrăileanu, membri ai staff-ului 

din Parcul Copou și membri ai proiectului 

realizarea unui clopoțel din corpuri umane, la 

intrarea în parc, ca simbol al promovării 

demnității și al promovării vocii vârstnicilor 

abuzați împotriva efectelor abuzului asupra 

vieții lor și asupra vieților noastre. 

 

Planurile de a realiza clopoțelul demnității ne-

au fost un pic dejucate de o ploaie rapidă, care 

venea  după o perioadă secetoasă, am avut 

parte de furtună, cu tunete și fulgere, toată 

natura participând la strigătul campaniei 

noastre pentru demnitate.  După clopoțelul 

demnității realizat la adăpost de ploaie, natura 

ne-a dat un răgaz și am revenit la intrarea in 

parc, unde am desenat cu cretă albastră forma 

unui clopoțel, pe care am îmbrăcat-o cu oameni 

tineri, care s-au ținut de mână întru demnitate. 

 

Cu această ocazie am diseminat materiale de 

promovare a campaniei noastre tutror 

participanților. 

La sfârșitul întâlnirii noastre soarele a zâmbit 

din nou, subliniind faptul că după întuneric, 

întodeauna există lumină! 

 

 

Dezbatere cu public facilitată narativ “Ageism 

și abuz. Unde începe violența?”  

 

Dezbaterea a fost deschisă de către conf. univ. 

dr. Ovidiu Gavrilovici și Ionuț Cehan prin 

prezentarea Tehnicii Copacului Vieții, cu un 

exemplu de metodă care poate fi preluată și 
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aplicată, inclusiv pentru lucrul cu vârstnicii care 

au fost supuși abuzului.  

 

Aliona Dronic a atins tema discursului instigator 

la ură prin prezentarea „Salvați tinerii! Vârstnicii 

și-au trăit deja viața!” context în care a punctat 

tematica ageismului și a consecințelor 

discriminării vârstnicilor care creează un mediu 

care „invită” la abuz asupra acestora. 

 

Cătălina Neculau a invitat audiența să reflecteze 

la vârsta bătrâneții ca un stadiu firesc al vieții, la 

semnificația vârstei a III-a, la faptul că cei care 

sunt astăzi vârstnici sunt tinerii de ieri, iar noi, 

tinerii de astăzi vom fi vârstnicii de mâine. 

 

Lăcrămioara Cojocaru a introdus o perspectivă 

de actualitate a definirii  abuzului asupra 

vârstnicului, descriind tipul de abuz, semnele 

abuzului și factorii de risc, precum și efectele 

abuzului în viețile oamenilor. 

 

Împreună cu participanții am reflectat asupra 

ecoului personal pe care aceste conversații le-a 

avut asupra noastră. 

 

O mărturie a unuia dintre organizatori: 

„Echipați cu răbdare și cu multă tinerețe, am 

pornit pe 15 iunie, în Ziua mondială de 

conștientizare a abuzului asupra vârstnicului, 

campania din cadrul proiectului Refuz să mai 

support abuzul în tăcere, care poartă numele O 

viață demnă pentru fiecare. Refuzăm abuzul la 

vârstnici. 

Primul eveniment, la care ploaia a venit să 

aducă la lumină demnitatea… facând-o să 

strălucească din nou, ne-a făcut să ne 

împrietenim cu ea. Am format Clopoțelul 

demnității mai întâi la adăpost, apoi… printre 

stropi de ploaie prietenoasă, am lăsat urme 

albastre ale dorinței noastre pentru demnitate, 

drept contur al celui de-al doilea Clopoțel al 

demnității. 

 

In cadrul celui de-al doilea eveniment, cu ocazia 

întâlnirii lunare organizate de Asociația Psiterra 

sub numele de Întâlniri de Reflecții Narative, am 

conversat narativ despre înțelepciune și 

bătrânețe. Acest moment ne-a oferit ocazia de a 

împleti povești despre tinerețe și bătrânețe, 

alături de oameni care îndrăgesc abordarea 

narativă, povești care ne-au dus de la felul în 

care bătrânii îmbogățesc poveștile noastre de 

viață încă de când suuntem copii. 

 

Ne-am întrebat în final, alături de participanții 

noștri cum am putea folosi tehnicile narative 

pentru a contribui la o altfel de viață pentru 

bătrânii de mâine…” 
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Am documentat câteva dintre ecourile acestui 

eveniment în finalul întâlnirii, repovestind 

aspecte care au fost atinse pe parcursul 

conversației narative: 

  

„Suntem uneori involuntar subiecții ageismului, 

alții poate discriminează, iar eu trec pe lângă și 

nu reacționez. Poate uneori chiar eu discriminez, 

dar nu mi-am pus niciodată această 

întrebare...”. 

 

„Aș vrea să adaug despre abuzul prin 

exploatare, timpul lor e mai puțin valoros decât 

timpul nostru subiectiv vorbind. Ei au atît de 

mult răgaz... pot să aștepte... pot să crească 

nepoții... pot să ajute la treburi casnice... ar 

putea chiar alege ore mai puțin aglomerate 

pentru a merge cu transportul public.  

Devalorizarea timpului lui față de timpul meu 

determină extinderea la întreaga persoană, el 

devine mai puțin valoros și mai puțin 

important”. 

 

„Acest proiect ne atrage atenția să avem grijă 

de vârstnici și de noi pentru că și noi la rîndul 

nostru suntem mai bătrîni față de altcineva”. 

 

„Vârstnicii se simt o povară, nu știu dacă îi 

facem noi să se simtă o povară. Deși s-ar putea 

ca eu să îi fac, azi m-am purtat urît cu mama 

mea, am repezit-o...” 

 

 „Prezentările mi-au adus aminte de cuvintele pe 

care le spunea Patriarhul Daniel la un curs la 

care am participat: <Nu există vârstnici, există 

doar tineri cu anumite vârste>” 

 

(Cătălina Neculau, psiholog 

Ovidiu Gavrilovici, psiholog) 

 

https://www.facebook.com/razvan.lazarescu.3/photos_all 

https://www.facebook.com/razvan.lazarescu.3/photos_all
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SCURTĂ INCURSIUNE ÎN VIITOR 

RA: Proiectul Refuz Abuzul (pe scurt!) 

 Continuă activitatea clinică integrată din 
Clinica de Geriatrie a Spitalului Parhon – 
echipa de servicii medicale geriatrice a 
început evaluarea vârstnicilor internați 
adăugând instrumentul EASI de 
screening rapid cu privire la abuz și a 
referit primele persoane echipei de 
servicii complementare 
multidisciplinare.  Adaptarea 
metodologiei continuă și testăm mai 
multe modalități de documentare a 
activității și de monitorizare a calității 
serviciilor integrate. S-a extins 
identificarea eventualelor situații de 
abuz asupra vârstnicilor la nivelul 
întregului spital, în acord cu dorința 
exprimată și de conducerea spitalului, 
încă de la semnarea parteneriatului 
pentru proiect.  

 Pregătiri pentru acreditarea cursurilor 
interactive de formare pentru medici și 
asistenți medicali sunt în derulare. 
Cursurile vor fi lansate la toamnă în Iași 
și avem premisele să extindem un grup 
de formare și la nivelul Municipiului 
Brăila. 

 Pregătiri pentru demararea campaniei 
de informare permanentă în cadrul 
spitalului – pliante cu descrierea 
proiectului, broșura de informare pentru 
public, și fluturașul cu echipa proiectului 
sunt în curs de finalizare și vor fi 
diseminate până la finele lunii iulie în 
toate secțiile spitalului Parhon 
 

 
Conferințe cu participare Psiterra: 

 23-24 octombrie 2015: Conferința 
Internațională de Psihologie Aplicată 
CIPA2015, Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași (în parteneriat cu Asociația 
Psiterra și Fundația Alumni a UAIC).  
http://www.psih.uaic.ro/cercetare/evenimente/
15-16/ICAP_2015%20.pdf 

 

Intâlnirile Narative Psiterra  
– luni 20 iulie 2015 
h. 17-19:00, Amfiteatrul R502, et. 5, Corpul R al 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
(Clădirea Școlii Doctorale, fosta clădire 
Romtelecom de pe strada Lăpușneanu/Piața 
Eminescu). Din nou, o  întâlnire de neuitat, o 
sărbătoare intelectuală și de suflet pentru 
inițiați și o delectare – poate surprinzătoare – 
pentru nou veniți! 
 

O lună fierbinte în Grecia – 3 membri 

Psiterra vor reface traseul anului 2014 în Grecia 
vizitând și realizând workshop-uri profesionale 
la Salonic (Adam Harvatis și Kassandra 
Pedersen, la Institute of Narrative Therapy, 
Greece), Volos (Giorgios Vleioras, Viki Steka și 
Daniil Danilopoulos), și la Atena (assoc. Prof. 
Philia Issari, Ph.D.) între 2 – 18 august.  
 

Prelungirea înscrierilor la TN1 
Cursul de formare profesională Terapie 
Narativă. Modulul 1 acreditat la CPR (Psiterra) 
încă mai primește înscrieri pentru grupul de la 
București și de la Iași. Cursul se va derula 
începând cu luna septembrie la completarea 
grupului cu 12 persoane. Sunt deja 9 înscriși la 
București și 6 la Iași. 
http://www.psiterra.ro/index.php/ro/activitati/instruire-
si-formare/terapie-narativa-nivel-i  
 

Cursul de formare avansată in Terapie 
Narativă (modulul 3.2) acreditabil la CPR 

(Psiterra si Institute of Narrative Therapy, UK), 
susținut de Hugh Fox în Iași (31 august – 4 
septembrie). Sunt eligibili toți absolvenții 
cursurilor de formare în Terapie Narativă 
(modulele 1, 2, și 3.1) prin INT UK sau Psiterra.  
Pentru detalii în vederea înscrierii transmiteți 
un email cât mai curând pe adresa 
asociatia.psiterra@gmail.com 
 
 
 
 
 

www.psiterra.ro   

http://www.psih.uaic.ro/cercetare/evenimente/15-16/ICAP_2015%20.pdf
http://www.psih.uaic.ro/cercetare/evenimente/15-16/ICAP_2015%20.pdf
http://www.psiterra.ro/index.php/ro/activitati/instruire-si-formare/terapie-narativa-nivel-i
http://www.psiterra.ro/index.php/ro/activitati/instruire-si-formare/terapie-narativa-nivel-i
mailto:asociatia.psiterra@gmail.com
http://www.psiterra.ro/
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Povestea continuă... 
Marturisiri ale unui terapeut narativ... 
în formare  
 
  
În perioada 31 august - 4 septembrie 
2015 îl vom avea alături de noi pe dragul 
nostru prieten și formator Hugh Fox, 
pentru cursul de formare avansată în 
Terapie Narativă modulul 3.2.  
 
Pentru acei dintre noi care am participat 
de la început la aceste cursuri de formare 
a fost un privilegiu să îl avem printre noi 
pe Hugh, care a devenit mai mult decât 
un formator sau trainer. Fără a dori să 
exagerez, pot afirma că Hugh ne-a fost și 
ne este un bun prieten, un sprijin, un 
îndrumător, un adevărat didact și 
specialist. A fost acolo când a trebuit 
pentru noi, și printre noi. Nu numai că 
am avut ce învăța de la el, dar am avut și 
ce învăța pe alții din ceea ce am fost 
învățați. Ne-am însușit mesajul lui de a 
iubi Terapia Narativă și de a fi 
întotdeauna deschiși înspre tehnicile 
narativiste.  
 
De aceea întâlnirea din septembrie va fi o 
încununare a ceea ce am făcut narativ 
fiecare dintre noi separat și împreună ca 
echipă, și ne va deschide noi portițe în 
urcușul cunoașterii și al împlinirii în 
această frumoasă terapie.  

 
(Ionut Cehan, psiholog) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/RazvanPascu.ro?fref=photo 

 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/RazvanPascu.ro?fref=photo
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