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Capitolul 5 
 
Capitolele 5 - 22 explică optsprezece roluri profesionale 

terapeutice pe care terapeuții le-ar putea adopta în lucrul cu clienții.  
Bineînțeles, pot exista și alte roluri pe care un terapeut le poate 
adopta în practica sa. Această carte va descrie rolurile profesionale 
terapeutice ce sunt utilizate în mod tipic. În analizarea acestor 
capitole, cititorul este încurajat să examineze cu atenție acele roluri 
profesionale terapeutice potrivite cu stilul său de interacțiune în 
terapie. Cititorul este încurajat mai departe să vizualizeze practica sa 
cu diferite persoane individuale, familii sau cupluri și să cunoască 
circumstanțele în care este adoptat un anumit rol profesional 
terapeutic. Deosebit de important este să identificați rolul(urile) 
profesionale terapeutice preferate când apar tensiuni sau conflicte 
în sistemul terapeutic.Tabelul 1 ne oferă un ghid rapid de referințe 
pentru fiecare rol profesional terapeutic descris în această carte. 
Acest capitol se va ocupa de rolul profesional terapeutic de: 

 
Înger 
 
Ah, Îngerul, cel care insuflă speranța, persoana care vindecă 

orice durere, suferință și tristețe la ceilalți. Terapeutul Înger își 
asumă rolul de a dori să facă pe plac clienților în ședință. Pe 
parcursul ședinței, Îngerul ghidează, protejează, dezvăluie înțelegeri 
profunde pozitive, întărește și încurajează clienții. Îngerul este văzut 
de clienți ca fiind o persoană amabilă și simpatică. Prin lentilele 
clientului, Îngerul personifică bunătatea, puritatea și altruismul. 
Mesajul principal nerostit al Îngerului este unul al speranței când 
terapeutul împărtășește ce e mai bine pentru nevoile fiecărei 
persoane. În rolul său profesional terapeutic, Îngerul va oferi sfaturi 
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care să atenueze conflictul în ședință și muncește foarte mult 
pentru a suprima sau elimina tensiunile din sistemul familial.  

 
Utilizarea pozitivă a rolului: Rolul profesional terapeutic al 

Îngerului este jucat pozitiv atunci când apare un conflict mare și 
confruntarea este principalul stil al interacțiunii ce are loc între 
clienți. Terapeutul Înger introduce speranță, calm și pace în ședință 
astfel încât clienții pot începe să relaționeze la un nivel diferit de 
interacțiune. Îngerul ajută clienții să examineze elementele pozitive 
ale relațiilor lor.  

 
Seducția: Contribuția la impas: Îngerul este sedus în acțiune de 

clienții care vin la terapie în așteptarea cuiva care să nu-i confrunte 
și care să evite conflictele cu orice preț. Asemenea clienți prezintă 
deseori conflicte ce subliniază simptomele prezentate, dar care nu 
doresc să vorbească despre aceste conflicte. Când terapeutul este 
sedus să intre în acest rol, el nu este dispus să provoace durere și 
poate, într-adevăr, ajuta clienții să evite tensiunea. Totuși, o 
asemenea evitare va costa scump atât clienții cât și procesul 
terapeutic. Deși Îngerul inspiră speranță perpetuă și confort în 
ședință, comportamentul său contribuie inconștient la impas. 

  
Impasul: Îngerul nu permite apariția la suprafață a conflictului. 

În consecință, cauza ascunsă a prezentului simptom nu este 
descoperită. Deși și terapeutul și clientul par mulțumiți de ședințele 
terapeutice, și în special terapeutul Înger, schimbarea clientului nu 
poate avea loc deoarece rădăcina problemei este evitată. În mod 
tipic, clienții vor rămâne în terapie pentru un timp îndelungat. Deși 
clienții își pot exprima îngrijorarea că simptomul prezentat nu se 
schimbă, ei sunt mulțumiți că rămân îngropate conflictele de 
dedesubt și strecurarea speranței îi încurajează să continue procesul 
terapeutic. 
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Scenariul cazului: Bobbie, în vârstă de doisprezece ani, se plânge 
de dureri de stomac și de oboseală tot timpul. Toate analizele 
medicale arată normal. Bobbie are rezultate bune la școală deși 
lipsește periodic datorită durerilor de stomac. Niciun profesor nu s-a 
plâns de el și se pare că are mulți prieteni la școală. La școală, 
durerile de stomac ale lui Bobbie par să dispară, dar ele reapar în 
fiecare seară în jurul orei cinei și dimineața, înainte de plecarea la 
școală. Medicul primar încurajează familia să meargă la consiliere pe 
baza unei bănuieli clinice că durerile de stomac ar fi probleme 
emoționale nerezolvate. Plecând de la datele medicale și cele 
furnizate de părinți, terapeutul Înger stabilește că nu există nicio 
cauză medicală aparentă și se centrează pe cauzele durerilor de 
stomac. Au loc câteva ședințe cu părinți, Bobbie și gemenii mai mici. 
Cea mai mare parte a discuției se ocupă de simptomele prezentate 
de Bobbie.  

Terapeutul Înger desfășoară câteva intervenții și familia, 
conștiincioasă, îndeplinește sarcinile prescrise. Terapeutul cere ca 
părinții să-i ofere lui Bobbie porții mici de mâncare pe parcursul a 
câtorva ore și nu la o singură masă. Pentru a rezolva epuizarea, 
terapeutul sugerează ca Bobbie să meargă la culcare cu o oră mai 
devreme în fiecare noapte, cu excepția sfârșiturilor de săptămână. 
Rutina dinainte de culcare pentru toți copiii este corectată, cu ambii 
părinți implicați în rutina de noapte. Ascultători, părinții urmează 
recomandările Îngerului. Spre dezamăgirea tuturor, durerile de 
stomac ale lui Bobbie continuă și epuizarea lui se agravează cu 
fiecare ședință. Îngerul asigură familia că durerile vor înceta; ei doar 
trebuie să găsească tratamentul „corect”. Această atitudine 
terapeutică strecoară speranța în sistemul familiei. 

După câteva ședințe, familia și Îngerul sunt blocați pe măsură ce 
durerile de stomac ale lui Bobbie și epuizarea cresc în intensitate și 
durată. Îngerul și familia sunt în impas. Deși problema prezentată nu 
se schimbă, familia rămâne în terapie pentru că se simte în 
siguranță cu Îngerul. În ședințele individuale, cuplul maschează cu 
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dibăcie conflictul său și diferențele. Simțind un conflict adânc 
înrădăcinat în familie dar fiind foarte inconfortabil în a permite 
apariția conflictului, Îngerul continuă să insufle speranță și 
consolare, în timp ce neglijează explorarea factorilor de dedesubt ce 
ar oferi premizele creării înțelegerii necesare ca membrii familiei să 
rezolve conflictul.  

 
Riscul: Dacă vă găsiți în rolul Îngerului, poate fi necesar să 

exersați să faceți clienții să se simtă inconfortabil. Acest lucru este 
extrem de riscant, deoarece Îngerul este dornic să mulțumească pe 
fiecare, în special pe el însuși. În cazul în care clienții se simt prea 
confortabil în ședință, ei nu se vor schimba, iar funcționarea 
homeostatică a familiei se va menține. Veți avea nevoie să lăsați să 
crească tensiunea în ședință astfel încât tiparele comportamentale 
din jurul problemei să poată fi identificate atât verbal cât și 
nonverbal. Amintiți-vă că terapeutul Înger dorește pacea și fericirea 
pentru toți clienții; prin urmare, tensiunea este extrem de dificilă. În 
plus, vă puteți bloca și nu veți ști cum să răspundeți clienților care 
trăiesc stări de furie, durere, suferință, tristețe sau depresie. 
Consultarea cu un coleg vă poate fi de ajutor și să vă ofere încurajări 
și pregătire în a câștiga confort față de tensiunea care apare în 
ședințe și în a vă angaja în noi intervenții și abordări terapeutice ce 
vor scoate clientul din impas. Astfel, Îngerul poate evita revenirea în 
rolul sedus. Când este în impas, Îngerul trebuie să treacă de la 
siguranța simptomului la relația interacțională astfel ca dinamica de 
la baza organizării structurii clientului să poată fi dezvăluită, 
recunoscută și rezolvată. 

 
Stilul de intervenție alternativ: Distrugerea impasului: Există 

numeroase roluri profesionale terapeutice pe care Îngerul le poate 
utiliza pentru a demola un impas apărut în ședința cu clientul. Rolul 
Arheologului vă permite să adunați informații relaționale din jurul 
simptomului. Informațiile pot fi utilizate pentru a analiza ariile de 
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nemulțumire și stres în rolurile și relațiile clientului și pot fi utile în 
reorganizarea sistemelor personale și familiale. Rolul de Ornitolog 
poate fi în mod special de ajutor când realizați că interacțiunile 
nonverbale ale clienților ca și intonațiile vocale nu se potrivesc cu 
semnificațiile intenționate ale comunicărilor. Rolul de Detectiv ar 
ajuta la săparea în profunzime în relațiile familiei pentru a trece 
dincolo de superficialitatea comunicărilor clientului. Rolul 
profesional de Clovn ar fi util în temperarea tensiunii apărute în 
ședință și poate introduce creativitatea. Participanții la ședința 
terapeutică vor vedea că tensiunea este sigură; când tensiunea 
devine prea stresantă, umorul poate fi introdus pentru a acorda o 
relaxare temporară dar care să nu distragă de la esență. Rolul 
Jurnalistului vă va permite să puneți întrebări și să fiți curios cu 
privire la toate aspectele interacțiunilor din contextele clientului. 
Când tensiunea crește, puteți modela rolul Mediatorului și prin 
urmare, demonstra că diferențele pot fi discutate și negociate în 
siguranță.  

 
Tehnicile: Îngerul ar putea folosi o varietate de tehnici sau 

sarcini terapeutice în timpul ședinței sau ca sarcini pentru acasă 
pentru a demola impasul.  

Sarcinile contrasistemice ar putea fi utilizate pentru a expune în 
mod direct homeostazia în sistem. Sarcinile de reorganizare a 
sistemului ar crea schimbări structurale în cognițiile clienților, 
emoțiile și comportamentele lor și ar asigura ocazii practice pentru 
moduri noi de interacțiune în familie. În scopul creșterii elementelor 
pozitive ale rolului de Înger, terapeutului i se cere a) să urmărească, 
(b) să se acomodeze participanților, (c) să inspire speranță, (d) să 
descompună structura organizațională a clientului prin sublinierea 
diferențelor individuale, (e) să ajute membrii familiei să devină 
conștienți de comunicarea lor nonverbală și (f) să manifeste 
conflictul latent în ședința terapeutică. Folosirea chestionării 
circulare poate ajuta Îngerul la diminuarea conflictului prin 
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încurajarea fiecărei persoane din sistemul terapeutic să se 
gândească la problema prezentată din perspectiva altei persoane și 
să o plaseze într-un context interacțional. 

 
Schimbă scenariul cazului: În scenariul cazului, terapeutul Înger 

a devenit conștient că a apărut un impas și optează pentru o 
consultație cu cineva din exterior. Consultantul a fost de acord să 
participe la următoarea ședință terapeutică, după obținerea 
permisiunii clienților. Prin implicarea în acest proces, consultantul a 
devenit conștient de semnalele verbale și nonverbale ale conflictului 
dintre părinți. Consultantul s-a întors către Bobbie și i-a spus „Ai 
observat vreodată că părinții tăi se ceartă și tu ești îngrijorat pentru 
ei?” 

Bobbie a început să plângă și a descris încet sentimentele lui. El 
a împărtășit că își spiona părinții fără știrea lor. Noaptea, când se 
presupunea că doarme, el asculta la ușa dormitorului părinților. El a 
povestit că îi auzea certându-se și era foarte supărat pe fiecare. 
Bobbie a spus apoi „Cred că din cauza mea se ceartă.” Bobbie a 
dezvăluit de asemenea că atunci când părinții plecau la muncă și el 
era acasă datorită durerilor de stomac, el umbla prin lucrurile 
părinților, căutând cu disperare un răspuns la problemele lor. În 
timp, fiecare „dovadă”- scrisori, haine, cărți, chiar și tacâmurile de la 
cina lor din dormitor- au hrănit imaginația lui Bobbie și l-au convins 
de cele mai negre temeri; că el devenise o povară de nesuportat 
pentru familia lui. El își imagina că existau planuri pentru a-l separa 
de frații lui gemeni. 

Consultantul i-a întrebat apoi pe părinți dacă ei erau conștienți 
că Bobbie asculta certurile lor „secrete”. Părinții au împărtășit că ei 
au încercat să ascundă certurile lor de copii și credeau că Bobbie era 
în pat și dormea. Terapeutul i-a întrebat apoi în fața copiilor despre 
conflictele lor. Ezitând, părinții au început să discute despre 
divergențele lor. Ei l-au reasigurat de asemenea pe Bobbie că 
„certurile” lor nu erau vina lui și că ei îl iubeau foarte mult.  



Îngerul     61 

 

În acest punct, consultantul l-a sfătuit pe terapeutul Înger să 
aibă o ședință doar cu părinții. Cu umor, l-a încurajat pe Înger să 
promoveze discuțiile sincere despre diferențele dintre părinți și să 
intensifice tensiunile în siguranța contextului terapeutic. Îngerul 
avea nevoie să afle mai mult despre fundamentul conflictului dintre 
părinți pentru a înțelege dinamica ascunsă a acuzelor somatice ale 
lui Bobbie și să creeze intervenții care să rezolve problemele pentru 
toți membrii sistemului familial. Astfel că Îngerul trebuia să-și asume 
acum riscul de a părăsi rolul său profesional terapeutic„confortabil” 
și să aleagă un rol(de pildă, Mediator, Detectiv, Jurnalist, Arheolog) 
care să-i permită investigarea mai profundă a conflictelor parentale.  

În retrospectivă, sub aparența ședințelor terapeutice pline de 
speranță, părinții lui Bobbie refuzau să recunoască efectul maladiv 
al conflictului adânc înrădăcinat în relația lor. Ei se certau constant și 
tatăl amenința că va părăsi familia. Ambii părinți credeau că sunt 
discreți deoarece își rezervau certurile pentru perioada în care copiii 
erau la culcare. Ei nu erau conștienți că Bobbie nu dormea și că, de 
fapt, asculta fiecare cuvânt din spatele ușii dormitorului. Durerile de 
stomac ale lui Bobbie erau un simptom al stresului pe care îl trăia 
datorită neînțelegerilor existente în relația părinților lui.  

 
Reflecții: Pentru a stabili dacă Îngerul este rolul vostru 

profesional terapeutic preferat, va fi util să apelați la o varietate de 
tehnici și abordări care să crească autoconștientizarea: 

 
Genograma familiei:  Am introdus eu speranța în sistemul 

familiei? Am reinterpretat situațiile tensionate ale familiei în scenarii 
pline de speranță? 

Cercurile sociale: Când prietenii se certau, eram eu persoana pe 
care o căutau pentru a-și elibera tensiunile lor interioare? Dacă 
făceam parte din cluburi sociale, eu eram cel ce încerca să se alieze 
temerilor sociale ale altora prin refrazarea limbajului, urmărirea 
acțiunii altora și imediat, traducerea indiciilor nonverbale în 
interpretări mai palpabile? 
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Experiența școlară: Ca elev, îmi exprimam fericirea indiferent de 
sarcinile primite? Dacă alți elevi se plângeau, le ofeream alinare în 
privința lucrului ce era de făcut? 

Stilul terapeutic: Mă simt confortabil cu conflictul necesar și 
tensiunea ce apar în ședință? Sau doresc să găsesc repede o soluție 
între clienți? Mă văd deseori mai degrabă spunând în interiorul meu 
„Schimbă direcția! Schimbă direcția!” când apar tensiuni, decât să 
permit conflictului și tensiunii să se îndrepte către mine?  

 
  

 
 


