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Lucrul cu supravieţuitorii violenţei bazată pe gen (VBG) 

Această trusă de instrumente este dezvoltată ca o colecţie a instrumentelor prezentate în 
manualul de formare „Sănătatea mintală și violenţa bazată pe gen. Cum să ajutăm 
supravieţuitorii violenţei sexuale în conflict”. Intenţia este aceea de a vă oferi câteva exemple 
de dimensiuni mici, ușor de utilizat, din manual, care pot fi traduse în limba voastră.  

Manualul în sine a fost dezvoltat pentru specialiști (ajutoare) care oferă asistenţă și suport 
femeilor care supravieţuiesc violenţei bazate pe gen (VBG) și traumelor sexuale din timpul 
dezastrelor, conflictelor și situaţiilor de urgenţă, în care accesul la specialiști cu expertiză 
psihologică sau psihiatrică în sănătate este limitat.  

Manualul poate fi folosit în diferite moduri. Manualul nu este un manual de terapie, ci un 
manual de training, care oferă sugestii de abordări și tehnici adresate nevoilor psihologice ale 
supravieţuitorilor VBG. Acesta poate de asemenea suplimenta și aprofunda înţelegerea 
lucrătorilor în domeniul sănătăţii care au deja cunoștinţe și experienţă. Principalul motiv, însă, 
este ca acesta să fie utilizat în formarea ajutoarelor, pentru a întări înţelegerea traumei și 
abordările practice ale asistenţei. Acesta poate fi un instrument pentru asistenţi care formează 
alţi asistenţi și pentru grupuri de asistenţi care necesită materiale pentru studiul individual. 
Manualul poate fi citit, studiat și discutat, iar exerciţiile pe care le cuprinde pot fi testate și 
aplicate în grupuri care lucrează cu acest subiect cât și în munca directă cu supravieţuitorii.  

Manualul explorează înţelesul psihologic al traumei și modul în care evenimentele traumatice 
afectează sănătatea mintală. Care sunt semnele stresului sever? Cum pot acestea fi evaluate și 
înţelese? Cum poate un asistent să abordeze o femeie la scurt timp după ce aceasta a trecut prin 
experienţe violente și îngrozitoare? Cum să facă faţă stresului acesteia și cum să creeze spaţii 
sigure care permit dialogul suportiv? Ce forme de contact pot ajuta supravieţuitorii să își revină 
și să se vindece? Cum poate fi pregătită și gestionată raportarea infracţiunilor și cum pot fi 
asigurate drepturile și siguranţa supravieţuitorului?  

Drepturile Omului și Respectul sunt valori cheie. Principiile drepturilor omului oferă o bază 
pentru înţelegerea suferinţei și pentru găsirea căilor de răspuns într-o manieră plină de respect 
și care să ajute. Dorinţa de a ajuta și a asculta, permiţând supravieţuitorilor să controleze 
propriile povești, precum și respectarea auto-determinării sunt valori importante care 
formează modul în care supravieţuitorii ar trebui abordaţi. Mai mult, un asistent are nevoie să 
știe cum să gestioneze apropierea și distanţa, cum să ofere susţinere pozitivă și cum să tolereze 
tăcerea. Manualul include elemente de teorie, dar se concentrează pe tehnici practice de 
formare care pot asista în mod direct supravieţuitorii. Sperăm că acesta va putea oferi 
asistenţilor abordări și instrumente pe care să le poată utiliza în asistarea supravieţuitorilor 
VBG de a-și reclădi vieţile și de a-și recâștiga simţul demnităţii.   
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Instrumente – Introducere 

Obiectiv: Dobândirea unei idei generale despre cum să folosiţi trusa de instrumente 

Cu toţii avem o trusă de scule pe care o folosim atunci când lucrăm, instrumente pe care le-am dobândit 
prin munca noastră. Voi înșivă ca asistenţi sunteţi cel mai important instrument. Vom lucra pe 
marginea mai multor instrumente și abilităţi, și le vom exersa ca acestea să fie disponibile în situaţiile 
când avem nevoie de ele. Intenţia noastră este să oferim instrumente și abordări care pot stabiliza 
supravieţuitorii după ce aceștia au fost expuși la evenimente traumatizante, să îi ajutăm să facă faţă 
evenimentelor care declanșează amintiri traumatice, și să îi învăţăm posibile căi prin care să își recâștige 
controlul asupra vieţii lor. Speranţa noastră este că oferind supravieţuitoarei unele dintre aceste 
instrumente, acest lucru să îi ofere posibilitatea să folosească aceste exerciţii pentru a o ajuta să se 
calmeze puţin, chiar și atunci când este stresată și experimentează flashback-uri. Atunci când sunt 
învăţate, acestea pot fi instrumente eficiente care pot fi folosite în situaţii în care puţine alte resurse sau 
forme de suport terapeutic sunt disponibile. Supravieţuitoarea va ști de asemenea mai multe despre 
propriile reacţii. Subliniem importanţa activării propriilor ei resurse și de asemenea dobândirea unei 
mai bune viziuni de ansamblu asupra drepturilor sale.  

Psihoeducaţia ca instrument se referă la procesul de a „educa” supravieţuitorii cu privire la reacţiile lor, 
precum și anumite reflecţii utile cu privire la viaţa în general. Credem că este valoros să oferim moduri 
de a înţelege problemele. Informaţia prezentată este despre ce reprezintă trauma, de ce este atât de 
dureroasă, care sunt reacţiile frecvente și des observate la traumă,  atât cele psihologice cât și cele 
fiziologice, și care este direcţia pe care trauma o ia deseori în termeni generici. Această informaţie poate 
oferi supravieţuitoarei cunoștinţele și abilităţile pentru a face faţă problemelor ei în moduri alternative. 
Cunoașterea înseamnă că supravieţuitoarea înţelege ce pot face evenimentele traumatice unei persoane, 
la ce se poate aștepta și este conștientă de reacţiile pe care le-ar putea avea. Credem că pe măsură ce o 
persoană este din ce în ce mai conștientă și informată cu privire la problema ei și la modul în care 
aceasta îi afectează ei și altora viaţa, cu atât mai mult control va avea aceasta asupra vieţii sale, cu atât 
mai bine va putea să gestioneze și să trăiască cu problemele ei. Psihoeducaţia împuternicește 
supravieţuitoarea și pe cei apropiaţi ei. Ne vom uita de asemenea la ce instrumente simt asistenţii că au 
pentru ei înșiși, ce le lipsește și ce ar considera util. Ceea ce se învaţă în curs poate fi considerat 
instrumente utile în dialogul cu supravieţuitorii, precum și cu comunitatea. Metafora trusei de 
instrumente este folosită, acoperind diferite abilităţi și maniere de a vorbi, a sta, a asculta, a spune o 
poveste, exerciţii de respiraţie, etc. Această broșură este destinată ca un supliment la trusa voastră de 
instrumente deja existentă.  

A împuternici supravieţuitorii este o abilitate/un instrument. Povestea Femeii Fluture poate fi utilizată 
pentru a împuternici, și multe alte instrumente pe care le explorăm pot ajuta la stabilizarea 
supravieţuitoare și la asistarea ei în a se simţi mai mult în control și mai puţin speriată. Pentru a face 
acest lucru, avem nevoie ca supravieţuitoarea să se conecteze cu simţurile ei, adică văz, auz, etc. A fi 
conștient de simţurile sale poate ajuta un supravieţuitor să gestioneze pericolul și frica. Cunoscând 
modul în care creierul funcţionează și de ce reacţionăm așa în cazul evenimentelor traumatice poate fi 
un instrument util. Gândiţi-vă la alte instrumente pe care le puteţi adăuga trusei voastre de 
instrumente.  
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Instrumente – VBG într-un context mai larg – ghiduri practice  

Obiectiv: Cunoașterea diferitelor ghiduri practice 

Câteva manuale și ghiduri au fost dezvoltate în domeniul violenţei bazate pe gen (VBG), despre 
consecinţe, prevenţie și protecţie. Acest manual se concentrează pe sănătatea mintală a 
supravieţuitorilor traumei, în special traumei asociate cu VBG. Obiectivul este să ofere un supliment 
practic la literatura existentă. VBG nu apare în izolare. Intervenţiile pentru a proteja sănătatea mintală 
a supravieţuitorilor trebuie să ia în considerare orientarea umanitară mai largă.  

„Ghidul pentru integrarea intervenţiilor asupra violenţei bazate pe gen în acţiunea umanitară” 
(Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Action), publicat de 
Global Protection Cluster și Inter-Agency Standing Committee (IASC 2015), indică minimul suport 
care ar trebui să existe pentru a preveni și a răspunde la VBG. Supravieţuitorii VBG au nevoie de ajutor 
să facă faţă rănilor fizice imediate, precum și de susţinere psihologică și socială, siguranţă și despăgubiri 
legale. Cei care manageriază programe de protecţie sau oferă servicii de protecţie ar trebui să fie 
„informaţi VBG”: aceștia ar trebui să aibă cunoștinţele, abilităţile și compasiunea necesare pentru a ajuta 
supravieţuitorii VBG. Lucrătorii care oferă suport psihosocial și pentru sănătatea mintală pot face rău 
dacă nu gestionează în mod profesionist multiplele aspecte sensibile. „Ghidul asupra sănătăţii mintale 
și a suportului psihosocial în situaţii de urgenţă” al IASC (Guidelines on Mental Health and 
Psychosocial Support in Emergency Settings, 2008) oferă o listă cu „ce să faci și ce să nu faci” în acest 
sens.  

Supravieţuitorii VBG au nevoie de diferite forme de susţinere în diferite stadii. Atunci când violenţa 
are loc, și când comunităţile sunt în mijlocul conflictului sau al unei urgenţe iar mecanismele de 
protecţie nu funcţionează, poate fi dificil să instruiţi asistenţi care să gestioneze sau să supervizeze 
cazurile de VBG sau să creeze condiţiile pentru vindecarea ulterioară. Pentru a planifica un curs de 
formare, consultaţi matricea din Capitolul 3 al Ghidului IASC 2005. Aceasta prezintă o listă cu 
intervenţii recomandate pentru prevenţia și răspunsul la violenţa sexuală în cazuri de urgenţă.  

În completarea ghidurilor IASC, asistenţii ar trebui să fie familiari cu cele patru principii de protecţie. 
Manualul Sphere (Sphere Handbook, 2011) afirmă că protecţia ar trebui să nu rănească, ar trebui să 
ofere asistenţă, să ofere protecţie în faţa violenţei sau constrângerilor, și ar trebui să ajute oamenii care 
sunt afectaţi de dezastre sau de conflict armat să își revendice drepturile. Aceste patru principii surprind 
obligaţiile fundamentale asociate cu răspunsul umanitar și ar trebui implementate. Un instrument 
valoros la care puteţi face referinţă ușor este manualul coordonării VBG (GBV coordination handbook). 
Acesta oferă un ghidaj practic asupra rolurilor de conducere, inclusiv responsabilităţi cheie și acţiuni 
specifice pe care orice plan de coordonare a VBG în caz de urgenţă ar trebui să includă. Multe societăţi, 
în special cele afectate în mod recurent de dezastru sau conflict, stabilesc planuri de urgenţă. Iniţiativele 
de a preveni și răspunde la VBG ar trebui integrate în aceste planuri. Atunci când acest lucru se 
întâmplă, întotdeauna utilizaţi cunoștinţele și capacităţile existente; nu reinventaţi roata.  

„Sănătatea mintală și suportul psihosocial pentru violenţa sexuală legată de conflict: principii și 
intervenţii” (Mental health and psychosocial support for conflict-related sexual violence: principles 
and interventions, OMS 2012) este o introducere în sănătatea mintală și VBG. Pentru o selecţie extinsă 
a linkurilor legate de Violenţa Bazată pe Gen, vă rugăm să aruncaţi o privire asupra paginii noastre 
tematice asupra VBG.   
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Instrumente – Abordarea conform Drepturilor Omului 

Obiectiv: Înţelegerea modului în care principiile drepturilor omului, în special 
drepturile femeilor și consecinţele încălcării acestora pot fi utilizate în instruire. 

Manualul construiește pe și este inspirat de cadrul drepturilor omului. Identificarea drepturilor și 
abuzarea acestora este de asemenea importantă în lucrul practic psihosocial. Înţelegerea experienţelor 
supravieţuitorilor în termeni de drepturile omului și ca o încălcare a regulilor poate fi creativă și poate 
aduce insighturi, și poate oferi supravieţuitorilor și asistenţilor acestora instrumente valoroase. Valorile 
drepturilor omului ne pot ajuta pe amândoi să înţelegem suferinţa pe care o întâlnim și să găsim căi de 
a răspunde la ea într-o manieră plină de respect și de ajutor.  

O abordare bazată pe drepturile omului se referă la împuternicirea oamenilor de a ști și a-și revendica 
drepturile și întărirea capacităţii și responsabilităţii oamenilor și instituţiilor care sunt responsabile de 
respectarea, protejarea și îndeplinirea drepturilor. Acest lucru înseamnă a da indivizilor oportunităţi 
mai bune de a participa la deciziile care afectează drepturile lor umane. Acest lucru înseamnă de 
asemenea îmbunătăţirea capacităţii acelora ce au responsabilitatea îndeplinirii drepturilor de a 
recunoaște și de a ști cum să respecte acele drepturi, și a-i trage la răspundere. Există câteva principii 
de bază fundamentale – acestea sunt: 

• Participarea – toată lumea are dreptul să participe la luarea deciziilor care le afectează drepturile 
umane. Participarea trebuie să fie activă, liberă, cu semnificativă și să atragă atenţia asupra 
problemelor legate de accesibilitate, inclusiv accesul la informaţie într-o formă și o limbă care 
poate fi înţeleasă. 

• Împuternicirea – înseamnă ca oamenii și societăţile ar trebui să fie conștienţi de drepturile lor, 
și că ar trebui încurajată participarea la dezvoltarea politicilor și practicilor care afectează vieţile 
lor și să revendice drepturi acolo unde este necesar.  

• Non-discriminarea și egalitatea – înseamnă că toate formele de discriminare în îndeplinirea 
drepturilor trebuie interzise, prevenite și eradicate. Cei mai marginalizaţi, care deseori se 
confruntă cu cele mai mari bariere în obţinerea drepturilor lor, trebuie prioritizaţi.  

• Răspunderea – necesită monitorizarea eficientă a normativelor legate de drepturile omului, 
precum și a remediilor eficiente împotriva breșelor în drepturile omului. Pentru ca răspunderea 
să fie eficientă, trebuie să existe legi, politici, instituţii, proceduri administrative și mecanisme 
de redresare potrivite, pentru a securiza drepturile omului.  

• Legalitatea – Guvernele trebuie să creeze mecanisme de răspundere pentru aplicarea 
drepturilor. Trebuie să existe măsuri legale naţionale și internaţionale eficiente, în așa fel încât 
guvernul să poată fi tras la răspundere dacă standardele drepturilor umane nu sunt îndeplinite.  

Vă puteţi gândi la situaţii în munca voastră cu supravieţuitorii care nu au la bază o abordare conform 
Drepturilor Omului? Cum pot fi aceste situaţii gestionate diferit cu o abordare conformă cu Drepturile 
Omului?  Obiectivul nostru este să prezentăm drepturile omului într-un mod care să pară direct 
relevant în munca asistentului, și să explicăm valoarea abordării drepturilor omului în munca de zi cu 
zi cu supravieţuitorii încălcării drepturilor umane. Ne referim la crearea unei posibilităţi pentru femei 
de a-și recupera demnitatea, să simtă că sunt din nou oameni care merită, că pot face faţă sentimentelor 
de rușine și umilinţă și pot trece dincolo de ceea ce încălcarea drepturilor umane, nedreptatea și trauma 
le-a făcut.  
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Instrumente – Informaţii despre traumă 

Obiectiv: Clarificarea termenilor de „traumă” și „evenimente traumatice” și a 
efectelor acestora asupra oamenilor. 

„Traumă” înseamnă rană. Atât în medicină cât și în psihologie, termenul se referă la răni majore fizice 
sau mintale, inclusiv ameninţări la viaţă sau la integritatea fizică. Așa cum Judith Herman (1992, p.33) 
a formulat, o traumă este „o întâlnire personală cu moartea și violenţa”.  

• Situaţia este copleșitoare, inevitabilă și foarte înspăimântătoare. 
• Ameninţare asupra vieţii sau a integrităţii 
• Pierderea controlului și ceva ce este dincolo de ceea ce suntem pregătiţi să facem 
• Majoritatea oamenilor se vor lupta cu reacţii serioase precum amintiri intruzive, re-

experimentare, flashback-uri și probleme de somn după 

Un „eveniment traumatic” este unul care are capacitatea să genereze o traumă fizică sau mintală. În faţa 
unui astfel de eveniment, răspunsul imediat al corpului și al minţii este să se lupte pentru supravieţuire. 
Comportamental, acest lucru se exprimă prin răspunsuri de tip „luptă, fugi sau îngheaţă”, resemnare 
sau „a face pe mortul”. Un eveniment traumatic sever deseori schimbă modul în care supravieţuitorii 
înţeleg lumea din jurul lor. Aceștia își pot pierde sentimentul de siguranţă și se pot simţi vulnerabili și 
neajutoraţi. Dacă evenimentul implică acte de violenţă sau intenţia de a răni, încrederea în alte 
persoane poate fi pierdută iar lumea interpersonală a supravieţuitorului serios tulburată. Întâlnirile 
personale cu violenţa umană sunt considerate cele mai tulburătoare forme de traumă, cu probabilitatea 
mare să aibă cel mai îndelungat impact. Este important de evidenţiat că reacţiile pe care supravieţuitorii 
le experimentează sunt reacţii normale la un eveniment anormal. Supravieţuitorul nu este nebun! 

Pierderea siguranţei, a controlului și a încrederii conduce frecvent către depresie (tristeţe profundă, 
pierderea dorinţei de a trăi, etc.) sau anxietate. O întâlnire personală cu violenţa sau moartea pot de 
asemenea bântui supravieţuitorul, care poate re-experimenta în mod dureros evenimentul în vise sau 
în viaţa de zi cu zi (acest lucru fiind denumit intruziuni). În manual, denumim „triggeri”(declanșatori) 
aceste aduceri aminte care cauzează intruziuni. Triggerii, sau amintiri ale traumei, sunt evenimente sau 
situaţii care reamintesc persoanei victimizate de experienţele și amintirile sale dureroase. Astfel de 
amintiri pot provoca în mod constant reacţii la traumă. Acestea pot fi foarte stresante și pot crea un 
nivel atât de crescut de anxietate încât oamenilor să le fie teamă să iasă din casă, să vadă alţi oameni, să 
audă anumite sunete sau să facă multe dintre lucrurile obișnuite. Flashbackurile sunt re-experimentări 
spontane, deseori puternice și incontrolabile ale unui eveniment traumatic sau ale unor elemente ale 
acelui eveniment. Supravieţuitorii se pot simţi deconectaţi de senzaţiile lor corporale și se pot simţi 
amorţiţi, sau pot fi incapabili să își amintească amintiri traumatice. O stare de excitabilitate crescută 
este de asemenea destul de uzuală. Supravieţuitorii pot fi în gardă tot timpul, tresar ușor, dorm prost, 
sunt iritabili sau le este greu să își amintească sau să se concentreze (acest lucru se numește hiper-
excitabilitate).  

VBG este o formă distinctă de traumă deoarece încălcarea drepturilor implicată este extrem de invazivă 
și ridică sentimente de rușine, auto-învinovăţire și culpabilitate. Atunci când acestea sunt combinate 
cu teama de a nu fi rănit sau omorât, aproape în toate cazurile este un lucru traumatizant.  
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Instrumente – Fereastra toleranţei 

Obiectiv: Introducerea unui model de înţelegere a reacţiilor noastre la stres și 
traumă 

Fereastra toleranţei este o metaforă terapeutică pe care o putem folosi pentru a explica reacţiile la 
traumă și un model pentru înţelegerea reacţiilor la stres și la traumă. Aceasta se bazează pe ideea că 
fiecare persoană are o „fereastră a toleranţei”, un anumit grad de excitabilitate sau de simţire pe care îl 
poate tolera sau gestiona.  

A fi în interiorul acestei ferestre indică faptul că suntem într-o stare ideală de răspuns emoţional. În 
această stare, putem absorbi și răspunde la informaţii în mod eficient. Deasupra ferestrei experimentăm 
hiper-excitabilitatea (deseori asociată cu răspunsul corpului de tip „luptă sau fugi”). Sub această 
fereastră experimentăm hipo-excitabilitatea (asociată cu răspunsurile de îngheţ, resemnare, disociere și 
a face pe mortul).Supravieţuitorii traumatizaţi au o fereastră a toleranţei foarte îngustă, depășesc foarte 
ușor această fereastră și pot pendula între hiper- și hipo-excitabilitate.  

În manual folosim cunoștinţele noastre pentru a ajuta supravieţuitorul oferindu-i instrumente în așa 
fel încât să poată învăţa despre reacţiile traumei sale și cum să aplice tehnici de împământare pentru a 
fi în stare să stea sau să revină în interiorul ferestrei atunci când pierde controlul.  

 

Stabilizarea – ajutarea supravieţuitorilor să se întoarcă în fereastra lor de toleranţă. 

• Este o abordare care ajută gestionarea reacţiilor legate de traumă 
• Dorim ca voi să învăţaţi supravieţuitorul cum să se stabilizeze singur 
• Împământarea este o metodă de stabilizare pentru a face faţă emoţiilor puternice de teamă sau 

flashbackurilor, atunci când o amintire „preia controlul” și este experimentată ca și când se 
petrece aici și acum. 
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Instrumente – Exerciţii de împământare 

Obiectiv: Înţelegerea importanţei tehnicilor de stabilizare, a exerciţiilor de 
împământare și a repetiţiei.  

Împământarea este o abordare terapeutică importantă pentru gestionarea disocierilor sau a 
flashbackurilor, și pentru reducerea simptomelor anxietăţii și panicii. Este important ca aceste exerciţii 
să fie repetate din nou și din nou până când abilitatea devine automată și poate fi convocată chiar și în 
momente de distress. Obiectivul împământării este acela de a scoate supravieţuitoarea din orice 
momentul traumatic pe care și-l reamintește și readucerea ei la fereastra de toleranţă. Folosindu-le, 
supravieţuitoarea poate să-și reorienteze conștiinţa și își poate centra atenţia pe prezent mai degrabă 
decât pe trecut.  

Exerciţiile de împământare pot ajuta supravieţuitorul să se reconecteze: 

• Cu momentul prezent în timp 
• Cu momentul aici și acum 
• Cu corpul său și să își reafirme controlul personal 
• Cu un context sigur al camerei în care se află 

Acestea:  

• Ancorează persoana în corpul său, oferindu-i posibilitatea să se conecteze la realitate 
• Se concentrează pe respiraţie, crescându-i conștientizarea momentului de acum și aici 
• Relaxează, creează calm 
• Întăresc corpul și să îl trezesc din amorţeală și slăbiciune. 

Exerciţiile se concentrează pe cele cinci simţuri care ne ancorează în corpurile noastre și de 
împrejurimi. Trebuie să verificăm dacă supravieţuitorul se simte diferit și mai bine după aceea. Acest 
lucru implică și o „scanare” înainte de a începe exerciţiul. Din moment ce fiecare persoană este unică, 
avem nevoie să facem instrumentele și exerciţiile cât mai de ajutor cu putinţă prin adaptarea lor la 
nevoile fiecărui supravieţuitor.  

Pentru a descoperi efectele acestor exerciţii de împământare, putem pune aceste întrebări călăuzitoare: 

• Ce se întâmplă în corpul tău? 
• Ce se întâmplă cu emoţiile tale? 
• Ce se întâmplă cu respiraţia ta? 
• Ce se întâmplă cu gândurile tale? 
• Ce se întâmplă cu inima ta? 

Permiteţi supravieţuitorului dacă voi (ca asistenţi) puteţi sta jos sau cât de aproape ar trebui să fiţi. 
Stabiliţi o cale de scăpare pentru el sau ea, spunând că dacă preferă, puteţi continua mai târziu.  

Explicaţi-i că atunci când practică exerciţiile de împământare, trebuie să se asigure că: 

• Alege un moment care este liniștit și sigur. 
• Este calm(ă) și pregătit(ă) să înveţe ceva nou. 
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• Exersează constant în fiecare zi pentru o perioadă. 

Amintiţi-vă întotdeauna să invitaţi supravieţuitorul să participe la exerciţiul de împământare. Lăsaţi ca 
acest lucru să fie o invitaţie deschisă. Dacă acesta nu se simte pregătit pentru a participa la exerciţiu, 
respectaţi-i dorinţa.  

1. Împământarea corpului (10-15 minute) 

Acest exerciţiu poate ajuta un supravieţuitor să coboare din starea de hiperexcitabilitate și să găsească 
o stare emoţională mai echilibrată. Acesta poate fi folosit de asemenea și pentru a centra supravieţuitorii 
care sunt într-o stare de „îngheţ”.  
Stai pe scaun. Simte cum picioarele tale ating pământul. Presează piciorul tău stâng în pământ, apoi pe 
cel drept. Fă acest lucru ușor: stângul, dreptul, stângul. Fă acest lucru de câteva ori. Simte cum coapsele 
și fesele sunt în contact cu scaunul tău (5 secunde). Observă dacă picioarele și fesele sunt mai prezente 
sau mai puţin prezente acum decât atunci când ai început să te concentrezi pe picioare. Acum mută-ţi 
atenţia asupra coloanei vertebrale. Simte coloana ca pe linia ta centrală. Alungește-ţi ușor coloana 
vertebrală și observă modul în care acest lucru influenţează respiraţia ta (10 secunde). Mută-ţi atenţia 
asupra mâinilor și braţelor. Adu-ţi mâinile împreună. Fă acest lucru într-un mod în care să îţi fie 
confortabil. Presează-ţi palmele una pe cealaltă și simte presiunea și temperatura. Eliberează și fă o 
pauză, apoi presează-ţi din nou palmele. Eliberează și odihnește-ţi braţele. Acum mută-ţi atenţia asupra 
ochilor. Privește în cameră. Găsește ceva care îţi spune că ești aici. Amintește-ţi că ești aici, acum și că 
ești în siguranţă. Observă modul în care acest exerciţiu îţi afectează respiraţia, prezenţa, starea și 
puterea.  
Sursa: Jacobson, E. (1974). Progressive Relaxation. Chicago: The University of Chicago Press, Midway 
Reprint. 
 

2. Îmbrăţișarea (5-8 minute) 

Acest exerciţiu aprofundează și ancorează sentimentele și mesajele pozitive. Este preluat din EMDR 
(desensibilizare și retratare prin mișcări oculare - Eye movement desensitisation reprocessing), o 
metodă de procesare a traumei. Această metodă implică stimularea fizică bilaterală (în acest caz bătăile), 
care, combinate cu mesaje pozitive verbale, se spune că aprofundează și ancorează sentimentele 
pozitive. Propoziţia poate fi rostită și în șoaptă. Pune-ţi mâna dreapta cu palma în jos pe umărul stâng. 
Pune-ţi mâna stângă cu palma în jos pe umărul drept. Alege o propoziţie care să te întărească. De 
exemplu: „sunt un ajutor (asistent) suficient de bun”. Spune această propoziţie întâi cu voce tare apoi 
lovește ușor umărul stâng cu mâna dreaptă, apoi umărul drept cu mâna stângă. Alternează bătăile. Fă 
în total zece bătăi laolaltă, câte cinci pe fiecare parte, de fiecare dată repetând propoziţiile tale cu voce 
tare. 
 

3. Crearea unui spaţiu sigur (10-12 minute) 

Acest exerciţiu ajută supravieţuitorii aflaţi în starea de „îngheţ” care se simt amorţiţi și îngheţaţi. 
Așează-te confortabil, cu picioarele pe pământ. Simte și relaxează corpul, capul, faţa, braţele, spatele, 
abdomenul, bazinul, coapsele, picioarele. Poţi alege dacă dorești să închizi ochii sau să îi ţii deschiși pe 
timpul acestui exerciţiu. Ascultă cu atenţie vocea formatorului.  
 

• Gândește-te la un loc în care ai fost în trecut calm, încrezător și în siguranţă. Poate fi un loc din 
natură, acasă, sau în altă parte. Poate fi un loc în care ai mai fost doar o dată sau de multe ori, 
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un loc pe care l-ai văzut într-un film sau de care ai auzit sau pe care ţi-l imaginezi. Poţi fi acolo 
singur sau cu cineva pe care cunoști. Poate fi un loc intim, necunoscut de alţii, un loc pe care 
nimeni nu poate găsi fără permisiunea ta. Sau poţi decide să împărtășești acest loc cu alţii. Acest 
loc trebuie să ţi se potrivească și să îţi îndeplinească toate nevoile. Îl poţi recrea sau adapta 
constant. Este confortabil și echipat din plin pentru toate dorinţele tale. Tot ce ai nevoie pentru 
ca acest loc să fie confortabil este prezent. Este într-un loc care ţi se potrivește. Locul acesta 
blochează orice stimul care ar putea fi copleșitor.  

• Imaginează-ţi acest loc. Imaginează-ţi unde te afli. Ia-ţi timp să îl absorbi în detaliu: culorile, 
formele, mirosurile și sunetele. Imaginează-ţi lumina soarelui, simte vântul și temperatura. 
Observă cum se simte când stai în picioare, când stai jos sau când stai întins, modul în care se 
simte pielea și corpul tău în contact cu acest loc.  

• Cum se simte corpul tău când toţi sunt în siguranţă și totul este în regulă? În spaţiul tău sigur 
poţi vedea, auzi, mirosi și simţi exact ce ai nevoie pentru a te simţi în siguranţă. Poate îţi dai jos 
pantofii și vezi cum este să te plimbi desculţ pe iarbă sau în nisip.  

• Poţi merge în acest loc oricând ai nevoie și de oricâte ori vrei. Doar gândul la acest loc te va 
face să te simţi mai calm și mai încrezător.  

• Rămâi acolo pentru încă cinci secunde. Apoi pregătește-te să te întorci în această cameră, să 
deschizi ochii, întinde-te, fă orice ai nevoie pentru a reveni în prezent.  
 

4. Re-orientarea în prezent (10 minute) 

Acest exerciţiu este pentru a ajuta supravieţuitorii aflaţi în „modul-îngheţ”, care se simt amorţiţi și 
îngheţaţi. Formaţi perechi și staţi laolaltă. Unul din pereche va trebui să joace rolul ajutorului 
(asistentului), iar celălalt al supravieţuitorului. Ajutorul ar trebui să asiste supravieţuitorul să își 
folosească simţurile pentru a se pune complet în prezent și a se simţi în siguranţă.  
Faceţi cu rândul.  

• Privește în jurul tău și spune-mi trei lucruri pe care le vezi. 
• Uită-te la ceva (un obiect, o culoare, etc.) 

Spune-ţi ce anume vezi. 

Spune trei lucruri pe care le auzi. 

• Ascultă un sunt (muzică, voci, alte sunete). 
• Spune-ţi ce auzi. 

Spune trei lucruri pe care le poţi atinge sau simţi. 

• Atinge ceva (texturi diferite, obiecte diferite) 
• Spune-ţi ce anume atingi. 

Acum observă-ţi starea de spirit.  

• Simţi nevoia să fii mai prezent în cameră sau mai puţin prezent după ce ai făcut acest exerciţiu?  
• Te simţi mai calm sau mai energizat? 
 

5.  „Strânge-îmbrăţișare” (5 minute) 

Acest exerciţiu calmează supravieţuitorii care sunt agitaţi. Poate fi de folos și supravieţuitorilor 
„îngheţaţi” să se concentreze pe aici-și-acum.  
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Încrucișează-ţi braţele în faţă și apoi trage-le către piept. Cu mâna dreaptă, ţine-ţi partea superioară a 
braţului stâng. Cu mâna stângă, ţine-ţi partea superioară a braţului drept. Strânge ușor și trage-ţi braţele 
către interior. Menţine strânsoarea puţin. Găsește care este nivelul de strânsoare potrivit pentru tine în 
acest moment. Menţine tensiunea și apoi eliberează. Apoi strânge pentru puţin timp din nou și 
eliberează. Rămâi așa un moment.  

6. Simţind greutatea corpului tău (5 minute) 

Acest exerciţiu ajută supravieţuitorii aflaţi în starea de „îngheţ” sau amorţeală să se concentreze pe 
prezent. Exerciţiul activează mușchii trunchiului și ai picioarelor, ceea ce oferă un sentiment de 
structură fizică. Atunci când suntem copleșiţi, mușchii noștri deseori se schimbă de la a fi extrem de 
tensionaţi la a ceda; aceștia trec de la o stare de apărare activă (luptă și fugi) la resemnare și devin mai 
relaxaţi decât în mod normal (hipotonie). Atunci când suntem în contact cu puterea și structura noastră, 
sentimentele sunt mai ușor de îndurat. Putem conţine experienţa noastră și putem gestiona 
sentimentele de fragmentare (a fi copleșit) mai bine.  

• Simte-ţi picioarele pe pământ. Oprește-te timp de cinci secunde.  
• Simte greutatea picioarelor tale. Menţine timp de cinci secunde.  
• Încearcă să îţi împingi picioarele în pământ cu grijă și încet, când stângul, când dreptul, stângul, 

dreptul, stângul, dreptul. Simte-ţi fesele și coapsele cum ating șezutul scaunului. Fii atent la asta 
timp de cinci secunde.  

• Simte-ţi spatele sprijinit de spătarul scaunului. 
• Rămâi așa și observă dacă simţi vreo diferenţă. 
 

7. Îndreptarea spatelui (15 minute) 

Acest exerciţiu crește gradul de conștientizare a supravieţuitorului că „starea corpului său” depinde de 
„starea sa mintală”.  
Noi ne purtăm prin coloana vertebrală. Putem reacţiona la pericol prăbușind coloana vertebrală, iar 
asta ne afectează postura. Schimbându-ne postura, ne oferim putere și putem conţine și gestiona mai 
ușor experienţele noastre. Ne oferim un spate mai puternic și ne reconectăm cu resursele noastre 
corporale.  

• Prăbușește-ţi pieptul și spatele. Observă cum se simte acest lucru. Fă o pauză. Cum afectează 
acest lucru respiraţia ta? Fă din nou o pauză. Fii conștient de sentimentele și starea ta. Fă o 
pauză. Fii conștient de corpul tău. Pauză. Fii conștient de gândurile tale. Acum spune: „Sunt 
fericit!” Spune din nou: „Sunt fericit!” Te simţi fericit? Te simţi bine atunci când spui că ești 
fericit? 

• Acum alungește-ţi ușor coloana vertebrală până când te simţi confortabil. Ajustează și 
experimentează până când coloana ta vertebrală se simte aliniată și alungită în mod natural. Fii 
conștient de cum te simţi acum. Fii conștient de respiraţia ta. Fă o pauză de cinci secunde. Fii 
conștient de emoţii și de starea ta. Fă o pauză. Fii conștient de corpul tău. Fă o pauză. Fii 
conștient de gândurile tale. Fă o pauză. Acum spune „Sunt trist!” Spune acest lucru de câteva 
ori. „Sunt trist!” Te simţi trist? Pare să fie bine să spui că ești trist?  

 

8. Respiraţia în pătrat (4 minute) 

Stai confortabil. Coboară-ţi umerii. 
• Privește la o formă pătrată sau vizualizeaz-o cu ochii închiși.  
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• Respiră în timp ce numeri până la 4. Lasă-ţi ochii să urce de-a lungul laturii din stânga a 
pătratului. 

• Ţine-ţi respiraţia în timp ce numeri până la 4. Lasă-ţi ochii să meargă de-a lungul părţii de sus 
a pătratului.  

• Expiră în timp ce numeri până la 4. Lasă-ţi ochii să coboare pe latura din dreapta a pătratului.  
• Tine-ţi respiraţia în timp ce numeri până la 4. Lasă-ţi ochii să meargă de-a lungul laturii de jos 

a pătratului.      Repetă de 4 ori.  
 

9. Numărarea respiraţiei (4 minute) 

Stai într-o poziţie confortabilă, având coloana vertebrală dreaptă și capul înclinat ușor către înainte. 
Închide-ţi ușor ochii și respiră de câteva ori adânc.  

• Pentru a începe exerciţiul, numără „unu” pentru tine atunci când expiri. 
• Următoarea dată când expiri, numără „doi”, și tot așa până la „cinci”. 
• Începe apoi un nou ciclu, numărând „unu” la următoarea expiraţie.  

Repetă de 5 ori. Nu număra niciodată mai mult de cinci și numără doar atunci când expiri. Vei ști că 
atenţia s-a rătăcit atunci când te vei găsi numărând până la opt, doisprezece, etc.  

Am enumerat aici câteva exerciţii diferite de împământare. Uneori este nevoie ca exerciţiul să fie 
repetat de mai multe ori înainte de a-l stăpâni. Supravieţuitorii au nevoi diferite în funcţie de situaţia 
lor și de situaţia de viaţă. Încercaţi exerciţii de împământare opţionale pentru a descoperi unul care 
pare cel mai potrivit și posibil pentru fiecare.  
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Instrumente – Cum să fii un bun asistent  

Obiectiv: Să fim conștienţi de calităţile voastre ca ajutoare 

Ce înseamnă să fii un bun asistent? Descoperiţi instrumentele pe care voi, ca ajutoare, le aveţi deja. 

Gândiţi-vă la următoarele întrebări: 

• Care sunt calităţile pe care un bun asistent le are în contextul vostru? 
• Există moduri diferite în care bărbaţii și femeile pot oferi ajutor? 
• Ce poţi spune despre tine ca ajutor, asistent? 
• Ce faci atunci când întâlnești un supravieţuitor care este copleșit de emoţii – de tristeţe, rușine, 

furie, anxietate sau amorţeală? 
• Este uneori dificil de ajutat un supravieţuitor? Ce anume face ca oferirea ajutorului să fie 

dificilă? 

Atunci când lucraţi cu supravieţuitori: 

• Ascultaţi, respectaţi și acceptaţi reacţiile dureroase 
• Comunicaţi-i că îl/o „vedeţi” 
• Lăsaţi supravieţuitorul să deţină „propria” poveste 
• Creaţi spaţii sigure 
• Stabilizaţi fiind orientaţi pe aici și acum 
• Exerciţii de împământare 
• Exerciţii de energizare sau relaxare 
• Abordări psiho-educaţionale 
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Instrumente – Cum să ai grijă de tine ca ajutor 

Obiectiv: Să fim conștienţi de traumatizarea secundară și de ce/cum trebuie să aveţi 
grijă de voi înșivă. Cum să ai grijă de tine ca ajutor 

Discuţiile cu supravieţuitorii traumei pot afecta de asemenea și asistentul. Pentru toţi asistenţii, empatia 
este un aspect esenţial al ajutor benefic. Aceasta este de asemenea și o sursă de oboseală din compasiune, 
traumatizare prin contra-transfer sau stres traumatic secundar (STS). Cum trebuie să își gestioneze 
asistenţii propriul stres? Recunoașterea timpurie și conștientizarea este crucială în a deveni rezilient la 
aceste simptome. Conștientizarea acestui lucru este importantă pentru cei care activează în zone de 
conflict și dezastru, și în medii extreme precum acestea,  oamenii pot deveni mai vulnerabili la 
traumatizarea secundară. Cunoaștem de asemenea faptul că profesioniștii supuși acestui tip de stres pot 
fi în situaţie de risc să fie mai puţin eficienţi și să nu își îndeplinească sarcinile la fel ca în mod normal. 
Chiar și organizaţii mari care au resursele și cunoștinţele cu privire la acest tip particular de stres pot 
întâmpina capacitate redusă sau pot fi nevoite să aibă grijă de personalul afectat. Cât despre asistenţii 
locali, deseori pot fi complet absente suportul și resursele de a face faţă acestui lucru. Pe pagina tematică 
a HHRI despre ajutarea ajutoarelor am adunat linkuri care pot fi utile pentru toate persoanele angrenate 
în acest tip de muncă importantă dar greoaie.  

Semnale de alarmă care pot apărea după o perioadă de timp prelungită petrecută la locul de muncă 

• Idealuri rănite și cinism 
• Sentimentul de a nu fi apreciat sau a fi trădat de organizaţie 
• Pierderea speranţei 
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• Credinţe grandioase cu privire la propria importanţă 
• Comportamente eroice dar necugetate 
• Neglijarea siguranţei sau a nevoilor fizice personale (lipsa pauzelor, a somnului, etc.) 
• Neîncrederea în colegi și superiori 
• Comportament antisocial 
• Oboseală excesivă 
• Inabilitatea de a se concentra și ineficienţă  
• Simptome ale unor boli 
• Dificultăţi de somn  
• Consum excesiv de alcool, tutun sau droguri 

Este important să dezvoltăm strategii prin care să facem faţă situaţiilor care pot cauza reacţii traumatice 
de contra-transfer. Ce anume te ajută să îţi iei mintea de la muncă sau de la gândurile tale? Cum îţi poţi 
odihni corpul precum și mintea?  Te inspiră vreo activitate sau îţi dă o stare mai bună? Dacă îţi este de 
folos, poţi folosi de asemenea și tehnicile de împământare pe care le predai supravieţuitorilor. Asistenţii 
care au fost expuși în mod personal la VBG au motive adiţionale să fie stresaţi. În același timp, 
experienţa lor le poate oferi o înţelegere specială asupra greutăţilor și vulnerabilităţii supravieţuitorilor, 
iar acest lucru trebuie recunoscut și valorizat. Asemenea supravieţuitorilor, ajutoarele necesită grupuri 
de suport. Dacă este posibil, întâlniţi-vă în mod regulat cu alţi asistenţi pentru a discuta experienţele și 
sentimentele voastre sau pentru a face lucruri împreună. Dacă sunt mult prea puţini asistenţi în zona 
voastră pentru a crea un grup de suport, găsiţi prieteni sau alte persoane în care aveţi încredere, 
împreună cu care să puteţi împărtăși sentimentele voastre fără a încălca confidenţialitatea 
supravieţuitorilor pe care îi ajutaţi.  

Instrumente – Cum să faci faţă somnului agitat și coșmarurilor  

Obiectiv: Să ajutăm supravieţuitorului să facă faţă viselor rele și coșmarurilor, să 
redobândească un somn mai bun 

Stresul cauzat de un eveniment traumatic poate duce deseori la o varietate de probleme de somn. Atunci 
când corpul este supra stimulat și creierul este inundat, acest lucru te poate ţine treaz. Unii oameni se 
tem de asemenea să adoarmă deoarece le este teamă de a avea coșmaruri. În timpul somnului cu vise, o 
persoană nu este capabilă fizic să își miște corpul. Acest fenomen este numit paralizia somnului. În 
somnul profund, în schimb, suntem capabili să ne mișcăm. Atunci când supravieţuitorii traumei se 
trezesc dintr-un coșmar, paralizia somnului poate declanșa reacţii la traumă, deoarece coșmarul repune 
în scenă trauma, iar paralizia lor le amintește de a fi prizonieri într-o stare de neajutorare în timpul 
evenimentului traumatic. Când acest lucru se întâmplă, un supravieţuitor poate intra într-o stare de 
îngheţare, conectată cu sistemul nostru de defensivă pasivă, care este atât extrem de înspăimântătoare, 
dar și devine cu atât mai greu pentru el/ea să pună capăt paraliziei. Am sugerat diferite forme de 
susţinere care sunt disponibile supravieţuitorilor care au coșmaruri. Adăugaţi și sugestiile voastre la 
această listă.  

Exersaţi în timpul zilei lucruri bune pe care le puteţi face atunci când aveţi coșmaruri 

Cunoașteţi-vă dormitorul bine în timpul zilei, așa încât să te poţi orienta ușor și să știi că ești în 
dormitorul tău.  
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• Fii conștient de diferenţele locale. În unele locuri nu va fi disponibilă lumina electrică. În aceste 
cazuri, orientează-te prin a atinge obiecte și a auzi sunete familiare.  

Alege-ţi lucruri care te fac să te simţi în siguranţă și ancorat în prezent 

Ţine minte că putem obţine experienţe bune noi și că ne putem ancora în prezent folosindu-ne 
simţurile. Femeia Fluture a ales să: 

• Atingă perna și să simtă plasa de ţânţari 
• Să aprindă lumina (dacă este posibil) și să se uite prin cameră 
• Să se ridice în picioare și să simtă picioarele pe pământ. 

 

Aceste trei lucruri i s-au părut de ajutor. Atunci când nu avea o lumină pe care să o poată aprinde, era 
foarte întuneric în cameră și folosea atingerea și auzul pentru a se orienta.  

Planifică-ţi cu grijă în timpul zilei.  

Familiarizează-te cu ce alegi în timpul zilei. Acest lucru te poate ajuta foarte mult atunci când te trezești 
din coșmaruri.  

Stabilește-ţi rutine atunci când te trezești din coșmaruri.  

• Încearcă să-ţi miști corpul. Începe cu capul, degetele și braţele. 
• Atinge ceva ce îţi amintește de siguranţă (perna, plasa de ţânţari, etc.) 

Fiecare supravieţuitor are nevoie să găsească ceva care îi este de folos.  

 

Instrumente – Informaţii cu privire la suport în procesul de raportare 
(reclamare), aspecte pro și contra 

Obiective: Să ajutăm supravieţuitorul să facă faţă problemelor de sănătate mintală 
care pot apărea în timpul procesului de raportate, și susţinerea acestuia în evaluarea 
aspectelor pro și contra raportării 

Uneori este important să raportăm (să depunem plângere pentru) incidentele violente instituţiilor 
competente. Este de asemenea vital să asigurăm că ajutorul și îngrijirea sunt oferite, indiferent de 
raportare. Îngrijirea și raportarea sunt două activităţi separate și nu trebuie amestecate. Acestea fiind 
spuse, asistenţii pot juca un rol important într-o discuţie dacă un supravieţuitor ar trebui să raporteze 
sau nu și în ajutorarea acestuia să se pregătească dacă decide acest lucru. Întotdeauna începeţi acest 
proces având consimţământul supravieţuitorului și în colaborare cu acesta. Iată câteva reguli de bune 
practici atunci când un supravieţuitor decide să își descrie experienţa în mod formal. Asiguraţi-vă că 
luaţi în considerare posibilele riscuri implicate în procesul de raportare.  

Înainte de a depune plângere 

• Ce înseamnă și implică raportarea, inclusiv riscurile 
• Explorarea rezultatului, a speranţelor și fricilor sale 
• Niciodată nu puneţi presiune pentru raportare dacă persoana nu este pregătită sau nu dorește 
• Atunci când este pregătită, enumeraţi toate implicaţiile 



19 
 

• Identificarea problemelor care pot declanșa reacţii și pregătirea pentru ele 
• Practicaţi exerciţii de împământare pe care să le poată utiliza dacă există triggeri în timpul 

raportării 
• Asiguraţi-vă că realizează faptul că finalul poate să nu aducă un rezultat care să îi fie benefic 
• Pregătiţi supravieţuitorul pentru posibilitatea ca repetarea poveștii sale să îl re-traumatizeze 

 
În timpul depunerii plângerii 

• Asiguraţi-vă că supravieţuitorul este încrezător 
• Încurajaţi-l să folosească tehnici de împământare pentru a sta în momentul prezent 
• Asiguraţi-vă că mediul înconjurător este pe cât de sigur posibil, și că există sprijin disponibil 
• Dacă un ajutor poate fi prezent pentru a sprijini supravieţuitorul atunci când depune plângere, 

acesta ar trebui să: 
• Agreeze un semnal de stop împreună cu supravieţuitorul, deoarece acest lucru îl va ajuta să își 

menţină limitele 
• Lase supravieţuitorul să își spună povestea în termeni generali (idei principale) pentru a evita 

triggerii.  
 

După depunerea plângerii 

• Găsiţi un proces bun de încheiere pentru supravieţuitor. 
• Dacă este posibil, asiguraţi-vă că sunt oameni disponibili pentru a discuta despre eveniment 
• Ajutaţi-l să întrebe informaţii despre continuarea cazului 
• Planificaţi și faceţi aranjamentele pentru zilele viitoare, adăpost și siguranţă, etc. 

Folosind regulile de bune practici, discutaţi avantajele și riscurile depunerii plângerii, care aproape 
întotdeauna necesită ca supravieţuitorii să descrie traumele lor, uneori chiar în detaliu. Rugaţi 
supravieţuitorul să se gândească ce pot face asistenţii: 

• Pentru a asista supravieţuitorul să decidă în mod înţelept dacă să depună plângere sau nu 
• Pentru a reduce riscul ca un supravieţuitor să fie re-traumatizat 
• Pentru a face mai probabil ca finalitatea să fie satisfăcătoare sau să îi aducă supravieţuitorului 

anumite beneficii 
• Pentru a preveni supravieţuitorul să fie pus în pericol sau la risc din cauza plângerii 
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Instrumente – Utilizarea metaforelor și a simbolurilor 

Obiectiv: Să înţelegem cum și de ce putem folosi metafore și simboluri 

Metaforele terapeutice sunt povești sau imagini care exprimă ceva ce poate uimi, inspira sau deschide 
mintea. Metaforele pot fi instrumente simple și eficiente pentru învăţare și predare. Acestea sunt mai 
mult decât un mod de a vorbi despre o experienţă. Ele pot descrie experienţa noastră; și pot fi lentile 
prin care putem înţelege și putem da sens vieţii. Ele ne pot ajuta să pendulăm între insight-uri și 
experienţă. O metaforă reprezintă un înţeles complex, o hartă mintală care ne poate arăta cum sunt 
lucrurile sau cum pot fi ele înţelese, și ne pot ajuta să vedem ceea ce nu am văzut încă.  

În terapie externalizăm ceva; desenăm un contur a ceea ce discutăm și ne uităm împreună la el de la 
distanţă. Îl putem examina, ne putem lupta cu el, și putem face ideile pe care le conţine mai vizibile și 
inteligibile, cu mai puţin pericol și de la distanţă.  

În acest training, folosim o singură nataţiune metaforică pentru a descrie experienţele și consecinţele 
VBG. Explicăm în termeni generali direcţia pe care trauma o urmează prin intermediul poveștii Femeii 
Fluture; aceasta rămâne o poveste dar în același timp este precisă din punct de vedere clinic.  

Poate veţi vrea să folosiţi metafore alternative. Dar aspectul important este că povestea este folosită să 
transmită experienţe, gânduri și sentimente care ar putea fi dificile de explicat altfel, și că, prin auzirea 
poveștii experienţelor și gândurilor altei persoane, ascultătorul poate recunoaște ceea ce aude și poate 
fi capabil să se identifice cu personajul. Ea poate confirma că astfel de lucruri se întâmplă, în timp ce 
alţii au negat un astfel de eveniment. Este de asemenea un mod de a spune că ceea ce s-a întâmplat este 
complet greșit și inacceptabil, că acestea sunt acte interzise și o încălcare a drepturilor.  

Nu în ultimul rând, este un mod de a spune că reacţiile tale nu sunt „anormale” sau „greșite”, că sunt 
un semn al suferinţei și fricii, și că se poate vorbi despre ele dacă se dorește. Povestea metaforică este 
un mod de a spune ce e posibil să se întâmple în timpul unei traume și că există căi de ieșire, că 
supravieţuitoare își poate simţi din nou puterea și poate fi în controlul vieţii ei. Ajutorul poate folosi 
povestea în diferite forme, invitând persoana să asculte, într-o manieră calmă și încrezătoare, și a 
permite persoanei să asculte și să nu vorbească decât dacă dorește este un alt lucru foarte important.  
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Instrumente – Metafora poveștii femeii Fluture  

Obiective: Învăţarea a cum să folosim povestea ca un mod de a comunica trauma 

Manualul folosește metafora femeii fluture. Este prezentată o poveste inventată despre o femeie care 
este violată de soldaţi. Experienţele sale, viaţa sa de dinainte de viol, reacţiile și gândurile sunt 
prezentate. În continuare, povestea conţine descrieri ale modului în care ea se vede pe ea însăși după 
aceea, în care cere cu greu ajutor iar apoi își continuă încet viaţa printr-o mulţime de pași dificili. 
Prezentând această poveste pe parcursul cursului de formare, este comunicată povestea unei traume, 
incluzând descrieri ale reacţiilor frecvente la acest gen de violenţă, precum și ce anume este considerat 
pași buni în procesul de ajutorare. În poveste sunt de asemenea reflectate moduri în care ajutorul 
abordează supravieţuitoarea, ce îi spune și îi sugerează, povestea finalizându-se cu ea întorcându-se la 
familia și comunitatea sa.  

 

Ţineţi minte că trăsăturile 
caracteristice ale Femeii Fluture 
sunt prezentate în manual și pot 
să nu se potrivească în mod 
neapărat cu așteptările de 
aparenţă sau de comportament 
din regiunea în care se 
desfășoară cursul de formare. 
Dacă acesta este cazul, găsiţi 
descrieri potrivite local. 
Ascultătorii vor vrea să simtă că 
povestea este despre viaţa reală, 
despre noi. Pentru a motiva și a 
inspira, ar trebui să fie un ecou 
al culturii, normelor sociale și 
comportamentelor celor care 
ascultă. Schimbaţi și modificaţi 
povestea după cum consideraţi 
potrivit, în așa fel încât să aibă 
sens pentru audienţa voastră.  

Povestea este un element cheie 
în înţelegerea cursului de 
formare. Este util ca povestea să 
fie în limba voastră maternă atunci când vorbiţi cu supravieţuitorul. Observaţi ce se întâmplă în cele 
cinci arii de interes inimă, corp, respiraţie și sentimente. Acestea sunt subliniate îngroșat pe parcursul 
poveștii. Aceasta este o naraţiune metaforică singulară menită să descrie experienţele și consecinţele 
VBG. Explicăm cursul pe care trauma îl urmează în termeni generali prin intermediul poveștii Femeii 
Fluture; rămâne o poveste, dar în același timp este precisă din punct de vedere clinic.  

Povestea Femeii Fluture 
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Începe la pagina 43 

A fost o dată ca niciodată o Femeie Fluture, care trăia într-un mic sătuc înconjurat de dealuri verzi. 
Iubea să stea lângă râul care curgea în apropiere. Locuia într-o casă solidă împreună cu copiii săi și 
bărbatul său. Aveau vecini buni și nu prea buni, dormea în liniște noaptea și se trezea a doua zi cu inima 
recunoscătoare. Ţara era calmă și oamenii aveau suficient să mănânce și să bea.  

Femeia avea o inimă bună și un corp puternic. Picioarele ei mergeau pe distanţe lungi și avea mâini 
iscusite. Deseori cânta și o puteai vedea spălând hainele în râu, mergând cu un legănat al șoldurilor sau 
legănându-și copiii. Bărbatul ei era un om bun. Se simţea satisfăcută și mândră. Avea încredere în viaţa 
ei și în oamenii din jurul ei în majoritatea timpului. Își dorea să ajungă o femeie înţeleaptă, la care 
oamenii să apeleze pentru sfaturi în momente dificile.  

Zilele treceau. În aripa sa stângă erau toate amintirile plăcute din viaţa ei, precum dealul înverzit, 
sunetul râului pe care îl iubea și parfumul florilor ei preferate. Gândul la copaci și animale o făcea să se 
simtă calmă. Privitul casei o făcea să se simtă în siguranţă. Amintirea copiilor ei, crescând de la an la 
an, o făcea mândră. Își amintea zâmbetul mamei ei și rochia cu guler pe care o prietenă i-o dăruise. 
Avea și amintiri triste, atunci când și-a luat la revedere de la prietena sa când s-a mutat în altă parte a 
ţării sau boala și moartea mamei ei. Toate aceste amintiri erau păstrate în aripa sa. O făceau să se simtă 
suficient de puternică pentru a gândi, a simţi și a-și trăi viaţa. 

În aripa sa dreaptă, ea ţinea visele despre viitor și unele griji, deși acestea nu erau prea mari pentru a le 
face faţă. Uneori visa la o nouă rochie, și la niște pantofi buni pentru a ţine ploaia departe. Dar cel mai 
mare vis al ei era educaţia copiilor ei. În fiecare lună încerca să strângă bani pentru educaţia lor. Ea își 
ţinea toate visele, grijile, planurile și dorinţele în această aripă. Acestea o făceau să se simtă vie și că 
avea suficient control asupra propriei vieţi. În fiecare noapte, înainte de a merge la culcare, ea își 
odihnea faţa în palme pentru un moment, rugându-se și mulţumind pentru viaţa sa cea bună.  

Pagina 49 

Apoi s-a întâmplat ceva care a întors viaţa cu susul în jos. Nu era un cutremur, vânt sau foc. Războiul a 
venit în ţară și a răspândit frică și haos printre săteni și în comunităţile lor. Oamenii fură uciși, mulţi 
fugiră. Femeia auzise că femei bătrâne și tinere, chiar și copii, fuseseră violate. Viaţa devenise 
imprevizibilă și dificil de gestionat. Încercă să nu se gândească prea mult. Nu mai zâmbea prea des sau 
râdea ca înainte. Bărbatul ei devenise furios din ce în ce mai des. Nu dormea prea bine și se ruga pentru 
pace.  

Într-o zi ea s-a dus în jos până la râu. Câţiva soldaţi o găsiră acolo. Ea umplea recipiente cu apă. După 
acea zi, totul s-a schimbat.  

La început ea a încercat să fugă, dar nu reuși să scape. Soldaţii au râs când au prins-o și au trântit-o pe 
jos în ţărâna de pe malul râului.  

A încercat apoi să se lupte cu ei. Inima îi bătea cu putere în piept, faţa i se încălzise, braţele îi erau mai 
puternice decât fuseseră vreodată până atunci. Dar ei erau patru bărbaţi mari și au devenit și mai brutali 
atunci când a încercat să li se opună lovindu-i, mușcându-i, dând cu picioarele, zgâriindu-i și ţipând 
după ajutor. Râsul lor îi suna în urechi. Mirosul corpurilor lor îi sperie inima până la tăcere.  

Picioarele îi deveniră ca și cum ar fi fost moarte, mâinile și braţele la fel. Deveni palidă la faţă și părea 
ca și cum și-ar fi pierdut tot sufletul. Auzea sunetul râului și respiraţia soldaţilor. Își pierdu vederea 
pentru un moment. Era ca și cum și-ar fi părăsit corpul sau se ascundea în inima ei, privind soldaţii de 
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la depărtare, urmărindu-i cum îi fac lucruri rele. Vedea lucrurile ca o scenă într-un film, nu simţea 
nimic. Era ca și cum bărbaţii răneau o străină, deși știa că ea era persoana ce era rănită.  

 

 

 

Pagina 51 

Trebuie să fi trecut câteva ore până când doi bărbaţi din sat o găsiră pe Femeia Fluture, rănită, pe malul 
râului. Nisipul era roșu cu sângele ei, iar Femeia îi privea fix cu ochi sticloși, incapabilă să rostească un 
cuvânt. În loc să o ajute acasă, bărbaţii fură atât de înspăimântaţi de situaţie încât fugiră în tufișuri. 
Femeia se simţea extrem de slăbită. Se întrebă: „Am murit deja?” Observă că sângele acoperise rochia 
ei galbenă și că rochia fusese ruptă în bucăţi. Observă sunetul râului și se întrebă dacă se afla într-un 
loc necunoscut. Râul suna ostil. Inima îi bătea rapid în piept. Oare se vor întoarce soldaţii? Corpul îi 
era amorţit. Nu avea putere să se miște. Braţele și picioarele erau ca niște bucăţi de carne. Corpul o dure 
și totuși nu mai existau sentimente.  

În acea noapte, Femeia fu lăsată singură. Soţul ei îi spuse să plece. Bătrânii îi spuseră că nu ar trebui să 
se mai întoarcă! Copiii plângeau. Trebuia să plece.  
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Rătăci prin pădure, departe de râu. În jurul ei, copacii deveniseră întunecaţi și ostili. Se simţea fragilă, 
slăbită, ca un mort în viaţă. Picioarele ei abia o puteau căra. Acestea erau amorţite. Mâinile ei erau 
precum mâinile unei străine. Nici un zâmbet în inima sa, doar întuneric. Corpul ei se simţea rece și 
tăcut, ca și cum ea nu mai locuia acolo, sau ca și cum sufletul ei se ascundea undeva departe într-un colţ 
al inimii sale tremurânde.  

Nu se putea odihni. Vedea ochii soldaţilor, le auzea râsetele, respiraţia și cuvintele. Mirosul lor îi 
umpleau plămânii. Transpira, plângând de furie și disperare. Nu reuși să găsească adăpost și scana 
dealurile verzi tot timpul în căutare de soldaţi. Toate visele și dorinţele sale se evaporaseră. Mintea ei 
devenise invadată de neliniște și avea gânduri ciudate, dificile despre ea însăși. Oare înnebunea? Simţea 
rușine, furie și tristeţe profundă în același timp.  

Pagina 53 

Înainte de asta, ea purta cele mai importante amintiri și dorinţe în aripile sale. Acum, acestea o 
înspăimântau profund. Încercă să se distanţeze de ele. Își folosi toată energia să nu gândească și să nu 
simtă. Cuvintele soţului său i se revărsau în urechea dreaptă. Nu poţi rămâne. Ești o persoană bolnavă, 
nebună, murdară și periculoasă pentru mine. Nu te vreau aici. Pleacă! Rătăci departe de râu, 
împiedicându-se și căzând. Mergea ca și cum ar fi fost adormită, lăsându-și copiii în urmă. Nu îi mai 
rămăseseră lacrimi deloc. Durerea din pântecele său era intensă, însă ea abia dacă o simţea.  

Pagina 55 

Femeia Fluture se ascundea în spatele unor tufișuri. Pentru că mersese zile în șir, ea realiză că nu are 
nicăieri unde să se ducă și că era complet singură. Își simţi singurătatea cum i se împrăștie în toate 
membrele precum gheaţa. Stătea complet nemișcată, părând moartă. Rochia ei galbenă era ruptă în 
bucăţi.  

Când personalul de la centrul de sănătate a fost informat că o femeie fusese violată, deciseră să o caute. 
După ce au căutat o vreme, o asistentă văzu ceva mișcându-se în spatele unui tufiș, și femeia ţipă „Pleacă 
de aici!”. Ea se mișca încet și făcea pauze pentru ca femeia să o vadă de la distanţă. Nevrând să o sperie, 
se așeză în liniște, așteptă o vreme, apoi îi spuse Femeii Fluture că ajută femeile în situaţia ei. La început 
Femeia Fluture strigă încă o dată „Pleacă de aici!”. Vocea ei era plină de disperare, furie și frică. Asistenta 
continuă să stea jos, repetându-i că era acolo pentru a ajuta.  

După o vreme, Femeia Fluture începu să asculte ajutorul său. Putea simţi cum o parte din gheaţa sa 
interioară începe să se topească și că poate să-și miște mâinile. Încă nu era capabilă să vorbească, dar 
simţea treptat că doamna aceea dorea să o ajute. Primul sentiment de încredere îi slăbi sentimentele de 
frică și rușine.  

Reuși să stea în picioare. Apoi cuteză să își ridice privirea și să întâlnească ochii ajutorului său. Putea 
vedea că expresia asistentei era liberă de dispreţ și că ochii ei erau calzi. În sfârșit Femeia Fluture spuse: 
Vino. Asistenta merse încet către ea și se așeză lângă ea. Stătură în tăcere o perioadă. Ziua se transformă 
în noapte. În acel moment Femeia Fluture simţi cât de obosită era, așa că se aplecă spre asistentă, care 
îi puse capul pe umărul său.  

Pagina 59 

Asistenta începu să îi spună Femeii Fluture despre centrul de sănătate. Îi descrise ce tip de loc este și îi 
spuse că multe femei violate fuseseră acolo. Invitând femeia să stea la centrul de sănătate, asistenta luă 
câteva haine curate și i le dădu acesteia.  
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Femeia se spălă și își puse hainele cele curate. Femeia Fluture fu întâmpinată de către celelalte femei și 
alţi asistenţi. Se simţea binevenită. I-a fost dat un pat curat într-un dormitor pe care îl împărţea cu alte 
femei. Pentru prima dată de la evenimentele oribile, ea reuși să se odihnească.  

La centru pentru sănătate Femeia Fluture se izola, și era evident că suferea. Asistenta i-a oferit o 
consultaţie și a întrebat-o despre suferinţa sa.  

Femeia Fluture spuse că este osândită la moarte și distrusă. Asistenta întrebă de cât timp se simţea astfel, 
iar ea îi spuse că totul s-a întâmplat după groaznicul incident. Ea spuse de asemenea că și-a pierdut 
familia din această cauză. Asistenta o rugă să spună cum i-a afectat suferinţa sa gândurile, emoţiile, 
inima și corpul. Femeia Fluture răspunse că gânduri rele îi veneau în minte. Credea că este o femeie rea 
care și-a pierdut demnitatea și că în curând va înnebuni. Ea recunoscu faptul că deja se simţea destul 
de nebună și descrise sentimente haotice de rușine, furie și frică. Ea spuse că corpul îi era tensionat și 
slăbit în același timp. Spuse că își pierduse toată puterea și că se simţea osândită să aibă această boală 
pentru totdeauna. Credea de asemenea că este vizitată de spirite rele.  

Ajutorul îi explică faptul că aceasta era o reacţie foarte naturală la o experienţă foarte anormală prin 
care a trecut. Îi spuse Femeii că toate celelalte femei de la centru vor confirma acest lucru. A invitat-o 
de asemenea pe Femeie la un grup în care alte femei discutau reacţiile lor și încercau să găsească 
modalităţi de a face faţă durerii pe care o simţeau. 

După această discuţie, Femeia Fluture s-a simţit imediat un pic mai bine, mai puţin nebună și mai puţin 
singură. O reconforta faptul de a ști că alte femei se simţeau la fel ca ea.  
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La scut timp după ce a venit la centrul de sănătate, Femeia Fluture a trebuit să meargă la spital deoarece 
suferise niște răni în timpul violului. Știa că asistentele și doctorii voiau să o vindece, însă imediat ce a 
trebuit să se întindă pe pat și să-și deschidă picioarele pentru a fi examinată, amintiri groaznice ale 
violului îi reveniră. Deodată crezu că doctorul este soldatul care o violase. A încercat să fugă. Amintirile 
îi inundaseră gândurile și corpul și nu le putea separa de ceea ce i se întâmpla acum în spital. O asistentă 
înţeleaptă îi repeta într-una numele Femeii Fluture cu o voce calmă și puternică. Ea spuse: Ești în spital 
acum, ești în siguranţă acum, este (Miercuri, 12 Martie 2016). Suntem aici pentru a te ajuta. Tonul vocii 
sale și ceea ce spunea a ajutat-o pe Femeia Fluture să se întoarcă în prezent. Ea își dădu seama că era în 
spital și că primea ajutor și reuși să se calmeze. Asistenta medicală cea înţeleaptă înţelese că amintirea 
violului Femeii Fluture era foarte aproape de suprafaţă și putea fi declanșată în timpul îngrijirii pe care 
o primea și în timpul examinărilor pe care trebuia să le facă. Ea decise să o pregătească pentru ce urma 
să se întâmple și îi explică ce ușor pot fi declanșate amintirile vechi ale violului de către anumite lucruri. 
Au vorbit despre reacţia Femeii în timpul examinării din ziua precedentă. Asistenta medicală sugeră 
exerciţii pe care Femeia putea să le facă pentru a preveni amintirile vechi să îi inunde mintea. A învăţat-
o pe Femeia Fluture să-și folosească ochii pentru a se uita la lucruri din jurul ei și să-și spună cu voce 
tare sieși ce vedea. Atunci când făcut asta, Femeia observă că se simţea mai prezentă, mai ancorată în 
aici și acum. Asistenta medicală cea înţeleaptă îi spuse: Atunci când te concentrezi pe prezent, trecutul 
rămâne în trecut. Femeia Fluture învăţă de asemenea cum să se împământeze folosindu-se de simţul 
tactil. Ea ţinu în mână o piatră care abia îi încăpea în palmă și îi simţi greutatea, temperatura, forma. 
Cele două femei exersară aceste exerciţii împreună și asistenta medicală îi spuse Femeii Fluture să le 
facă oricând simte că amintirile revin. Asistenta medicală îi spuse de asemenea că va rămâne pe 
parcursul operaţiei, pentru a o reasigura pe Femeia Fluture și a-i aminti că spitalul este sigur.   
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La examinarea medicală și tratament, Femeia Fluture se simţea mai pregătită. Atunci când îi reveniră 
în minte amintiri ale violului, ea se uită în jurul său și numi ceea ce vede. Strânse puternic piatra pe 
care o avea în mână. Iar asistenta medicală îi vorbi blând, spunând: Ești în siguranţă în spital. Primești 
ajutor. Ești o femeie puternică. Faci foarte bine. Chiar faci ce am exersat împreună. Sunt mândră de 
tine. Și tu poţi fi mândră de tine. Femeia simţea că poate să fie puţin mândră.  

După aceasta, ea s-a întors la centrul de reabilitare. Se simţea calmă după ce petrecuse ceva timp acolo. 
Braţele, mâinile și spatele erau mai puternice, iar inima mai ușoară. Zâmbea și putea să se gândească 
mai clar. Acest lucru o umplu de alinare.  

Într-o zi, când avea o stare bună, s-a dus la piaţă. Acolo văzu însă niște soldaţi și, ca și cum fulgerul a 
lovit-o, ea a intrat în panică și a fugit la centru. Simţea că totul se întâmplă din nou, ca și cum un film 
rula în mintea ei. De fiecare dată când vedea un soldat, se simţea la fel, amintirile veneau înapoi și își 
pierdea controlul. După o vreme începuse să îi fie teamă de aproape toţi bărbaţii. Reacţia ei era să fugă. 
(Simptome de hiper-excitabilitate și anxietate). Câteva zile mai târziu, ea lovi un bărbat care mersese 
în spatele ei. Se simţea prinsă într-o capcană deoarece poteca era îngustă și, înainte să-ţi dea seama, îl 
lovi puternic. Sunetul pașilor lui îi amintiseră de violatori. Nu putea gândi, ci doar reacţiona.  

Atunci când s-a întors la centru era speriată și în panicată și deodată își pierdu toată energia. Se simţea 
ca un zombie și s-a dus să se culce. Forţa din braţele și picioarele sale o părăsise și nu putea gândi clar. 
Nu putea zâmbi. Simţea tristeţe și confuzie. Îi era teamă să nu înnebunească. A durat câteva zile până 
când s-a simţit suficient de bine pentru a participa la vreo activitate.  
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Multe obiecte și situaţii îi puteau evoca amintiri ale violului. Unele stări din corpul ei îi readuceau 
aminte. Atunci când avea menstruaţie, de exemplu, durerea de burtă și văzul sângelui îi amintea de 
viol. O pânză galbenă (purtase o rochie galbenă atunci când fusese violată) îi aduse instantaneu 
amintirea ei însăși în rochia cea galbenă.  

O anumită lumină seara înainte ca soarele să apună, sau sunetul râului îi aminteau de asemenea de viol, 
deoarece se petrecuse lângă râu, chiar înainte de apus. Alte amintiri puternice ale traumei erau vocile 
foarte furioase și respiraţia puternică.  

La centrul de sănătate, Femeia Fluture se simţea calmă majoritatea timpului. După ce stătuse la centru 
timp de două luni, se simţea mult mai bine. Se alăturase corului în care femeile cântau și dansau. Corul 
reînvie în ea puţină bucurie și vitalitate. A fi împreună cu femei care trecuseră prin ce trecuse și ea o 
făcea să fie mai puţin înstrăinată. Se puteau susţine unele pe altele. Femeia Fluture era pricepută cu 
mâinile și a reușit să se înscrie la un curs de cusut, unde a învăţat să facă haine. Unele dintre femei 
spuneau că ar putea să își câștige traiul din ceea ce vindeau, deși fuseseră respinse de familiile lor și de 
comunitate deoarece fuseseră violate.  
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Femeia Fluture se simţea ușurată că a întâlnit niște ajutoare bune în rândul asistentelor și lucrătorilor 
și în rândul femeilor care experimentaseră de asemenea trauma. Ea a realizat că reacţiile ei sunt 
naturale, și a înţeles modul în care amintirile legate de traumă erau declanșate, așa încât să piardă 
legătura cu locul în care se afla și să uite că este în siguranţă.  

Asistenta de la centru îi explică Femeii Fluture că trebuie să găsească metode prin care să se reconecteze 
cu ea însăși și să se repoziţioneze în momentul aici și acum. Asistenta îi spuse: Dacă te concentrezi pe 
momentul prezent, amintirile din trecut vor rămâne în trecut. Femeii Fluture îi fu greu să înţeleagă ce 
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însemna asta. Asistenta îi spuse: amintirea violului poate invada prezentul, luându-ţi simţul timpului și 
spaţiului. Îi explică faptul că amintirile traumei aparţin trecutului. Secretul este de a experimenta 
prezentul prin simţurile noastre: acest lucru ne ancorează în aici și acum.  

Asistenta puse ceai fierbinte și două cești pe masa din faţa lor. Ea spuse: Ascultă, ce auzi? Apoi turnă 
ceai în cești. Femeia Fluture ascultă, făcu o pauză și spuse că a auzit sunetul apei curgând, o pasăre 
cântând și vocile unor femei afară. Asistenta îi răspunse: Acum te-ai concentrat pe auz. Aceste sunete 
îţi spun ce se întâmplă chiar acum. Așa te conectezi cu momentul prezent folosind urechile. Acum ia 
în mână ceașca și folosește-ţi simţul tactil. Simte ceașca.  

Femeia Fluture îi putea simţi căldura. Apoi și-a folosit gustul pentru a savura ceaiul. Femeia Fluture 
putea gusta și mirosi ceaiul. Asistenta întrebă: Ce s-a întâmplat cu amintirile tale atunci când te-ai 
concentrat pe auzul sunetelor, pe atingerea ceștii sau pe gustul ceaiului? Femeia Fluture răspunse că 
acestea erau absente.  

Asistenta o lăudă pe Femeia Fluture pentru munca sa bună. Ea îi spuse că simţurile noastre sunt porţi 
care ne conectează de prezent. Atunci când ne centrăm simţurile pe ceea ce vedem, auzim, gustăm și 
atingem, ceea ce simţim devine realitatea noastră. Așa că este important să ne deschidem simţurile și să 
ne centrăm atenţia pe lucruri care ne amintesc că suntem în siguranţă, că acum și aici suntem în 
siguranţă. Numim acesta exerciţiu de împământare deoarece ne oferă moduri în care să ne ancorăm în 
momentul prezent.  
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Asistenta a continuat să o înveţe pe Femeia Fluture noi instrumente. I-a spus: Oamenii nu sunt toţi la 
fel, așa că trebuie să exersăm diferite exerciţii pentru a ne asigura că sunt de ajutor. Și trebuie să le 
oferim simţurilor noastre experienţe noi pozitive care să ne amintească de faptul că suntem aici, acum 
și în siguranţă.  

Asistenta îi explică de asemenea că este vital să repeţi aceste exerciţii în fiecare zi când te simţi calmă. 
Deoarece în acel moment înveţi să le folosești chiar și atunci când ești stresată. În acest mod, atunci 
când amintirile traumatice sunt declanșate, exerciţiile pot ajuta la reducerea impactului și puterii lor.  

Cu toate acestea, atunci când s-au întâlnit următoarea dată, Femeia Fluture spuse că este copleșită de 
sentimente dureroase. Încercase să facă exerciţiul Denumirii și acesta îi fusese de ajutor, însă avea 
nevoie de ceva mai mult pentru a-și conţine emoţiile. Asistenta răspunse: Atunci când emoţiile noastre 
sunt foarte puternice, ne este teamă să nu ne prăbușim sau să fim complet fragmentaţi. Unele exerciţii 
ajută să ne împământăm și să conţinem astfel de emoţii. Este ca și cum ţi-ai transforma corpul într-un 
recipient activându-ţi mușchii. Ești dispusă să încerci un exerciţiu care te-ar putea ajuta să îţi conţii și 
să poţi face faţă sentimentelor? Femeia spuse că era pregătită să facă acest lucru. 
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Asistenta întrebă Femeia Fluture: Simţi vreo diferenţă? Da, simt, spuse Femeia. Te simţi mai mult sau 
mai puţin copleșită? Mai puţin, răspunse Femeia, însă încă nu sunt complet aici. Atunci continuăm, 
spuse asistenta. Asistenta făcu o pauză și întrebă: Te simţi mai prezentă sau mai puţin prezentă? Acum 
mă simt prezentă, răspunse Femeia Fluture. Asistenta spuse: acum ai exersat și ai experimentat câteva 
abilităţi de revenire pe care le poţi folosi atunci când te simţi copleșită și absentă. Tema ta este acum să 
exersezi aceste abilităţi în fiecare zi când te simţi calmă și în siguranţă. Ulterior ele vor deveni automate 
și le vei putea folosi atunci când te simţi copleșită.  
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28 
 

Femeia Fluture spuse că se simţea mai puţin copleșită, dar încă slăbită, iar asistenta putea vedea că 
pieptul și partea de sus a corpului erau prăbușite spre interior. Asistenta invită Femeia Fluture să-și 
întindă coloana vertebrală. Iniţial i-a arătat, apoi a întrebat-o pe Femeia Fluture dacă este dispusă să 
încerce exerciţiul cu ea. Aceasta era, așa că a început cu atenţie să își îndrepte coloana vertebrală. 
Imediat aceasta se simţi un pic mai ușoară și mai puternică.  
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Femeia Fluture ceru sfatul asistentei. Ea spuse: Ce se va întâmpla cu mine? Înnebunesc? Îmi este viaţa 
distrusă pentru totdeauna? Îi descrise starea ei de spirit. Mă simt atât de singură. E întuneric în interior. 
Inima și spiritul îmi sunt adormite. Am gânduri negative, coșmaruri, și îmi este frică de totul. Mă 
enervez și ţip la oameni. Nu mă recunosc.  

Alţii fug de mine. Sunt rea, murdară. În unele zile nu vreau să trăiesc. Nu văd nici o speranţă! Pot scăpa 
de asta? 

Asistenta își dădu seama că Femeia Fluture ar putea fi pregătită să își spună povestea completă. Asistenta 
întrebase înainte dacă ar vrea să vorbească, însă Femeia Fluture niciodată nu fusese dispusă. Asistenta 
se pregăti să asculte, însă trebuia să își ia câteva măsuri de precauţie înainte.  

Apoi Femeia Fluture începu să se gândească ce să facă cu povestea teribilă cu care trăia. Auzise că este 
posibil să depui plângere pentru astfel de lucruri, însă voia mai întâi să vorbească cu asistenta, care o 
putea asculta fără critică și care nu ar fi spus că a făcut ceva în neregulă. Voia să intre în mai multe 
detalii cu privire la ce i s-a întâmplat, sperând că astfel va putea să-și mai ia puţin mintea de la acestea. 
Nu știa exact cum să procedeze, însă decise că următoarea dată când asistenta o va întreba dacă vrea să 
vorbească, să îi spună că voia. În trecut, întotdeauna refuzase, iar asistenta întotdeauna i-a acceptat cu 
blândeţe răspunsul.  

Acum se simţea mai determinată să spună ce s-a întâmplat. Cum au îmbrâncit-o, au insultat-o, au atins-
o, au fost violenţi, chiar și faptul că fusese penetrată de unul și apoi mai mulţi și că aceștia râseseră de 
ea. Știa că nu va fi ușor de vorbit despre asta, însă înţelege că trebuie să o facă, în special dacă dorește 
să depună plângere pentru ce s-a întâmplat.  

Asistenta într-adevăr a întrebat, iar ea începu să vorbească ezitant, fără coerenţă, uneori în lacrimi, 
uneori tremurând. Asistenta îi sublinie că este cu ea, că nu va spune nimănui, că va sta cât de aproape 
de ea cât aceasta dorea, și că Femeia Fluture se putea opri în orice moment. Asistenta o lăsă să vorbească, 
însă confirma că ascultă, îi amintea că este în siguranţă, că fusese atacată și că nu este vina ei, și că 
nimeni nu îi putea lua demnitatea și mândria.  
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Într-una dintre zile, Femeia Fluture trebui să vorbească despre viol. Voia să depună plângere și să 
primească ajutor de la un avocat. Voia ca bărbaţii care o violaseră să fie condamnaţi pentru ce făcuseră. 
Asistenta îi spuse că poate fi foarte declanșant să vorbească despre viol. Dorea să o pregătească pe Femeia 
Fluture, în așa fel încât aceasta să poată face ce voia fără a se disocia sau a deveni copleșită. Ea spuse: 
Este important să spui povestea în idei principale. Evită detaliile, deoarece detaliile sunt triggeri 
puternici și vor trezi din nou amintirile despre traumă.  
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Asistenta o învăţă pe Femeia Fluture un semnal de stop. Ea spuse: Tu ești cea în control. Poţi spune stop 
sau nu sau am nevoie de o pauză dacă consideri că este prea dificil să continui sau să răspunzi la 
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întrebări. Fă ceea ce îţi este natural. Poţi de asemenea să spui Nu ridicând mâna. Asistenta își ridica 
mâna cu palma în faţă pentru a demonstra. Crezi că poţi face asta? Hai să încercăm împreună.  

Femeia Fluture își găsi propriul mod de a semnala stop. Ea spunea Stop și ridica mâna și arăta palma. 
Discută cu asistenta ce tip de instrumente și resurse voia să folosească atunci când urma să vorbească 
cu avocatul. Acum că învăţase cum să se împământeze, decise să ţină o mică piatră în mână care să îi 
reamintească de prezent. Exersă îndreptarea coloanei vertebrale și împământarea picioarelor. Rugă de 
asemenea asistenta să fie acolo atunci când va vorbi cu avocatul, pentru a o ajuta să se echilibreze în 
timpul întâlnirii.  

Asistenta și Femeia Fluture vorbiră de asemenea pentru mult timp despre ce se aștepta să se întâmple 
după ce plângerea era depusă. Știa că deseori infractorii nu erau pedepsiţi, însă era dispusă să încerce 
oricum. Poate acest lucru prevenea ca alţii să experimenteze ce experimentase ea.  
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Asistenta promise că va fi acolo atunci când Femeia Fluture va vorbi cu avocatul și va întocmi declaraţia. 
Făcu de asemenea planuri cu Femeia Fluture să pregătească o încheiere după aceea.  
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Femeia Fluture era din ce în ce mai bine pe măsură ce zilele treceau. Cu toate acestea, avea probleme 
cu coșmarurile și ceru ajutorul. Asistenta spuse: Funcţia viselor este de a procesa ce se întâmplă în viaţa 
noastră atunci când suntem treji. Coșmarurile sunt cele mai dificile vise ale noastre. Atunci când ai 
coșmaruri despre viol, retrăiești trauma. Deseori o persoană se trezește atunci când coșmarul este la 
punctul maxim. Când acest lucru se întâmplă, corpul și mintea nu pot termina să dea un sens la ceea ce 
s-a întâmplat, așa că coșmarul are tendinţa să se repete. Când visăm nu ne putem mișca. Această 
paralizie poate continua și după ce ne trezim din coșmar și poate fi foarte înfricoșătoare și declanșatoare. 
Întunericul nopţii în sine poate fi declanșator. Uneori trauma s-a petrecut noaptea. În întuneric este de 
asemenea dificil să te orientezi și să evaluezi dacă situaţia este periculoasă sau nu.  

Din cauza coșmarurilor ei, Femeii Fluture îi era teamă să adoarmă. Asistenta îi spuse că putea face 
lucruri pentru a-și îmbunătăţi somnul. Îi spuse că era foarte important să dezvolte obiceiuri pozitive. 
Au vorbit despre ce se putea face, iar asistenta a făcut o listă cu lucruri importante pe care Femeia 
Fluture le putea face acasă pentru a se ajuta în a adormi și a face faţă coșmarurilor.  
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Treptat, Femeia Fluture își recăpătase puterea. Acumulase încredere în abilităţile pe care le învăţase, și 
nu mai era atât de îngrijorată cu privire la a fi stimulată. Reuși să se împământeze destul de rapid când 
se întâmpla.  

Totuși, o zonă din viaţa ei o copleșea cu tristeţe și disperare. Încerca să nu se gândească la ea deoarece 
îi producea prea multă durere. Într-una din zile, asistenta deschise subiectul fără ca ea să întrebe. 
Asistenta spuse că este timpul să încerce să vorbească cu soţul și cu familia sa, pentru a vedea dacă este 
posibil să reia legătura cu ei.  

Atunci când Femeia Fluture auzi asistenta, imediat văzu o imagine a soţului ei cu ochi furioși și speriaţi, 
cu gura deschisă, ţipând că trebuie să plece. Văzu copiii ei plângând și asta îi rupse inima. Începu să 
tremure și să plângă însă reuși să se împământeze și să revină în prezent.  

Ea și asistenta au continuat să vorbească despre o posibilă reuniune. Asistenta a calmat-o spunându-i că 
vor continua pas cu pas. Unii dintre asistenţi au vizitat satul pentru a vorbi cu familia ei și cu alţi săteni. 
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Femeia Fluture a primit foarte multă susţinere de la altă femeie din satul ei, care fusese și ea violată și 
respinsă de familia sa. Acestea s-au susţinut una pe cealaltă și și-au reamintit reciproc să folosească 
abilităţile de adaptare pe care le învăţaseră. Au fost încurajate să vorbească despre amintirile frumoase 
din sat, în așa fel încât amintirile rele să își piardă din încleștarea puternică pe care o aveau asupra 
corpurilor și minţilor lor.   
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Atunci când au vizitat satul, asistenţii au aflat în primul rând dacă oamenii resursă din comunitate pot 
susţine o supravieţuitoare. Aceștia s-au adresat șefului satului și preotului. Asistenţii au explicat trauma 
și reacţiile la traumă și au spus că o femeie violată nu este de învinovăţit pentru ce i s-a întâmplat. Șeful 
satului și preotul înţeleseră că femeile sufereau și nu trebuiau învinovăţite. Au căzut de acord să 
protejeze femeile violate în comunitatea lor și au dorit să ajute asistenţii în a vorbi cu familiile femeilor.  

 

Atunci când aceștia au 
vorbit cu familia Femeii 
Fluture, asistenţii au 
explicat că aceasta fusese 
traumatizată și suferise și 
își revenise. Aceștia 
spuseră familiei că ea 
învăţase noi abilităţi, 
precum cusutul, care ar 
putea ajuta familia să 
supravieţuiască. Șeful 
spuse că femeile violate au 
fost rănite într-un mod 
care poate fi comparat cu 
rănile unui soldat de 
război. El spuse că Femeia 
Fluture va fi susţinută de 
comunitate și ajutată să nu 
se simtă rușinată.  

În timp ce Femeia Fluture stătea la Centru, asistenţii făcură câteva vizite în familia și comunitatea ei. 
Acest lucru a fost dificil. Copiii o ceruseră frecvent pe mama lor, însă soţul ei nu le permisese copiilor 
să îi menţioneze numele, cu atât mai mult să o vadă. După un timp, totuși, acesta se răzgândi și spuse 
că vrea să-și vadă soţia din nou. În acest demers, el a fost susţinut de restul familiei.  

Femeia Fluture atinsese și ea un punct la care era pregătită să se întâlnească cu soţul ei. Și îi era dor de 
multe săptămâni să-și vadă copiii. 

Pagina 115  În sfârșit, veni timpul pentru ca Femeia Fluture să-și viziteze familia. Era foarte emoţionată 
și îi era dificil să se concentreze. Împreună cu o altă femeie din sat, lucrase din greu pentru a-și aduce 
aminte amintirile plăcute din sat, așa încât cele rele să nu mai fie atât de puternice.  

Asistenta o avertiză că satul și împrejurimile pot fi foarte puternic declanșatoare. Ea spuse: Folosește tot 
ce ai învăţat despre împământare. Odată ce ești împământată, mai este încă o strategie ce poate fi foarte 
benefică. Aceasta este: observă în mod activ modul în care diferă momentul prezent de cel în care s-a 
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petrecut trauma. Știi că elementele legate de traumă declanșează reacţii la traumă. Dacă râul începe să 
declanșeze o reacţie la traumă, încearcă să vezi în mod activ în ce mod este diferit râul acum de cum 
era atunci, examinându-l cu atenţie și spunându-ţi că este liniștit acum, că soldaţii au plecat și așa mai 
departe. Atunci când te orientezi în mod activ și vezi că totul este sigur, acest lucru te va ajuta să vezi 
ce s-a schimbat în sat, și vei fi capabilă să separi trecutul de prezent. Îţi vei da o nouă experienţă care 
în curând va deveni o amintire nouă pozitivă, întărindu-te pe tine și conexiunea ta cu prezentul și 
trimiţând amintirile vechi înapoi în trecut. Acest lucru îţi va spune și că pericolul s-a terminat. Atunci 
când detectezi diferenţe, le poţi spune cu voce tare pentru tine.  

Femeia Fluture se simţi pregătită să meargă înapoi în sat pentru a se întâlni cu soţul și copiii.  

Cu unul dintre ajutoare, ea decise să meargă.  

Cum să facem o încheiere bună 

• Exploraţi noţiunea de „succes” și permiteţi grupului să construiască un final realist și potrivit. 
• Pentru a clarifica multe provocări ce pot surveni pentru un supravieţuitor atunci când se 

întoarce în comunitatea sa și ce tip de asistenţă îl/o pot face să se întoarcă mai ușor și cu mai 
mult succes.  

• Fiţi conștienţi că unele femei pot fi marginalizate și respinse de familiile sau comunităţile lor. 
• Și că unele femei nu vor dori să se întoarcă la vechile lor vieţi.  

De ţinut minte 

Fiecare caz și fiecare supravieţuitor este unic.  

Un asistent trebuie să gândească întotdeauna pentru sine și să își folosească imaginaţia și raţiunea atunci 
când decide ce povești să spună, ce sfaturi să ofere și ce exerciţii de împământare să folosească.  

E important să vă puneţi anumite întrebări: 

• Pe ce resurse se poate baza supravieţuitorul, din interiorul său cât și din partea altora? 
• Mă voi întâlni (eu sau alţi asistenţi) cu această persoană în mod regulat sau doar ocazional? 
• Ca asistent, cât de mult cunosc situaţia ei? Știu suficient? 
• Dacă o rog să aibă încredere în mine, sunt într-o poziţie în care să susţin această încredere? 
• Sunt într-o poziţie bună să o sfătuiesc? 
• Ca ajutor, promit prea mult?  
• Pot susţine ajutorul pe care îl ofer? 

Și niciodată să nu aveţi reţineri în a cere sfatul altora, profesioniști sau alte persoane instruite sau cu 
experienţă în lucrul cu indivizii expuși la evenimente traumatice, și să faceţi trimiteri către alţi furnizori 
de servicii de îngrijire atunci când pare a fi necesar și atunci când sunt disponibili.  


