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Din cele mai vechi timpuri oamenii au dezvoltat strategii şi cunoştinţe de a face faţă suferinţei 

psihice apărute în urma pierderilor, accidentelor, catastrofelor, rănirilor. Există în orice popor o 

serie de ritualuri, obiceiuri şi tradiţii care au scopul de a proteja omul de efectele dureroase ale 

traumatizării psihice. Mai mult, există practici şi ritualuri care sunt menite a creşte rezistenţa 

persoanei la traumatizarea psihică, precum şi mituri care arată că suferinţa şi trauma psihică pot 

fi depăşite şi chiar pot duce la creşterea şi evoluţia umană. 

 

Pentru a înţelege şi a putea ajuta eficient oamenii să prelucreze experiențele dureroase şi pentru 

a le creşte rezistenţa psihologică este nevoie de clarificarea unor concepte, printre care cele mai 

importante sunt cele de: 

 Stres și traumă 

 eveniment / situaţie / factor stresant și / sau traumatic 

 traumă psihică 

 reacţie traumatică 

 proces traumatic 

 

Această clarificare nu este uşor de realizat având în vedere faptul că numeroşi autori au dat 

diferite definiţii şi au analizat aceste concepte, fără să ajungă la multe concluzii comune. Este, 

de altfel, de aşteptat să existe dificultăţi de a obţine un consens pentru că fenomenele şi procesele 

implicate în traumatizarea psihică sunt extrem de complexe şi de greu de studiat, obstacolele în 

cercetare fiind numeroase şi variate.  

 



 

De la început aş dori să precizez că dificultatea de a analiza trauma psihică a determinat unele 

concepte care, deşi utile în practica terapeutică, pot crea confuzii. Printre acestea se află chiar 

binecunoscuta tulburare de stres posttraumatic (PTSD) din Manualul Diagnostic şi Statistic al 

Asociaţiei Psihiatrice Americane (vezi tabelul 1). Apreciez, alături de autorii germani G. Fischer 

şi P. Riedesser, că prin noţiunea de sindrom de stres posttraumatic se poate crea o dublă 

confuzie: una între noţiunea de stres şi cea de traumă, iar alta între traumă şi evenimentul 

traumatizant, prin prefixul "post" din posttraumatic. 

 

Noţiunile de stres şi traumă deşi sunt apropiate, ar fi bine să nu fie neapărat asociate, deoarece 

în limbaj comun ele se diferenţiază mult. Noţiunea de stres se referă la o manifestare zilnică, la 

reacţie a organismului, şi se asociază mai degrabă cu ideea de presiune, în timp de trauma este 

văzută ca o rană, ca o leziune sufletească şi presupune suferinţă şi boală.  

 

Reacţia de stres este, în viziunea lui Fischer şi Riedesser "răspunsul organismului la o situaţie 

critică de suprasarcină şi la evenimente critice, neajungându-se de regulă la modificările 

calitative specifice reacţiei traumatice la sistemele psihice şi/sau organice" (1998, p. 43). 

Stresul este răspunsul dat la o presiune, presupune tensiune psihică și se soldează, de cele mai 

multe ori cu rezultatul vizat de persoană. Astfel, ori de câte ori urmărim un scop, producem 

tensiune psihică. Cu cât facem mai mult efort, cu cât producem tensiune psihică, cu atât ne 

apropiem de realizarea scopului sau imbunătățim situația în care ne aflăm. 

 

Observăm deci că termenul de stres nu acoperă problematica rănii psihologice, adică a 

consecinţelor negative asupra personalităţii umane pe care le vom prezenta mai detaliat în 

următoarele pagini. 

 

De asemenea, cuvântul posttraumatic ar sugera că există un stres după traumă, deci, am putea 

reformula, după rană. Dar trauma presupune o desfăşurare procesuală şi nu se termină atunci 

când se finalizează un eveniment sau o situaţie traumatică, ori stresul respectiv apare uneori 

foarte mult timp după evenimentul traumatizant. 

 

 

Evenimentele şi situaţiile traumatice 
 

Evenimentele traumatice sunt definite de DSM III-R ca evenimente care se află în afara 

orizontului normal de aşteptare şi astfel reprezintă pentru aproape toţi oamenii un stres sever. 

Făcând o sinteză a evenimentelor cu potențial traumatic indicate de literatura de specialitate, 

putem considera ca fiind traumatizante şi extrem de traumatizante doar acele evenimente care 

generează consecințe negative pe termen lung. Cu alte cuvinte, produc un stres sever şi 

catastrofal, nivelul 5 şi 6, după clasificarea dată de DSM III-R.  

 

DSM V oferă câteva elemente pentru a considera un eveniment ca fiind traumatic, pentru 

persoanele cu vârsta mai mare de 6 ani: 

- expunerea la amenințarea cu moartea; 

- rănire gravă; 

- violență sexuală; 
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- poziția de martor la amenințarea cu moartea, rănirea gravă a altei persoane sau la 

agresiunea sexuală a altei persoane; 

- aflarea veștii că o persoană dragă (membru de familie, prieten apropiat) a murit, a fost 

rănot grav sau agresat sexual; 

- a fi expus repetat sau extrem, ca parte a rolului profesional, la detalii ale unor evenimente 

traumatice (de exemplu, persoanlul din descarcerări, ofițerii de poliție sau avocați care 

sunt expuși repetat la detalii ale abuzului copiilor, etc.) 

 

De exemplu, A. Green (1993), a enumerat 8 factori situaţionali care provoacă efecte traumatice, 

individual sau împreună: 

 

1. ameninţarea intagrităţii corporale şi a vieţii 

2. vătămările sau rănirile corporale severe 

3. a fi expus unei răniri sau vătămări intenţionate 

4. confruntarea cu corpuri umane diforme 

5. pierderea violentă sau bruscă a unei persoane iubite 

6. observarea violenţei împortiva unei persoane iubite sau informare despre aceasta 

7. informarea că individul este sau a fost el însuşi expus unui stimul nociv de mediu 

8. vinovăţia faţă de moartea sau severa vătămare a altora. 

 

Sintetizând aceste evenimente, putem ajunge la câteva categorii de evenimente cu potențial 

crescut de destructurare a psihicului uman: 

 

 Agresiuni fizice – accidente, loviri, chiar și în perioada prenatală; 

 Nașteri dificile; boli; 

 Neglijarea copilului; 

 Agresiunile și abuzurile: emoţional, fizic, sexual; 

 Separarea membrilor prin părăsire, divorţ – mai ales la vârste mici; 

 Decesul unei persoane dragi / ființă de atașament; 

 Boala gravă a unei persoane dragi; 

 Absența mijloacelor de trai: sărăcia, șomaj, traiul pe străzi; 

 Delicvenţa unui membru de familie, în special părinte; 

 

Cu siguranţă însă, evenimentele traumatizante nu se produc izolat, ele putând apare simultan în 

viaţa unei persoane. Astfel, putem vorbi de monotraumatizare, când este vorba de un singur 

eveniment traumatizant şi politraumatizare, când persoana trece prin două sau mai multe 

evenimente traumatizante în acelaşi timp (de exemplu, într-un accident de maşină o femeie este 

grav rănită şi află că soţul ei nu a supravieţuit acelui accident). 

 

Timpul scurs între două sau mai multe evenimente traumatizante vor fi şi ele o variabilă 

importantă în analiza reacţiilor şi procesului traumatic pe care le travesearză persoana. Astfel se 

diferenţiază traumatizarea cumulativă şi traumatizarea secvenţială. Traumatizarea cumulativă, 

definită de Masud Khan (1963) se referă la o succesiune în timp de evenimente traumatice ale 

căror consecinţele rămân la un nivel profund, inconştient, slăbind forţele de recuperare eului. 



 

Apare o traumă severă care afectează personalitatea în întregul ei sistem. Traumatizarea 

secevnţială a fost descrisă de Keilson (1979, apud, Fischer şi Riedesser, 1998, p. 122) ca 

„politraumatizare repartizată temporal”, dar fiecare rană este redeschisă cu fiecare nou val de 

experienţe traumatice. 

 

Importantă este însă şi diferenţierea între evenimentul traumatizant de situaţia traumatizantă. 

Aceasta din urmă cuprinde şi mediul în care se află subiectul, persoana care trece prin 

evenimentul respectiv. „Într-o viziune dialectică a conceptului de situaţie, factorii situaţionali 

se leagă întotdeauna de subiectul care trăieşte şi acţionează” (G. Fischer şi P. Riedesser, 1998, 

p. 63). Persoana trăieşte o anume situaţie traumatică în particularitatea ei istorică şi individuală, 

astfel că încercările persoanei de a o depăşi sunt profund dependente de această experienţă 

individuală. Semnificaţia dată evenimentului respectiv, caracteristicile persoanei, momentul 

apariţiei evenimentului, tipul, numărul şi caracteristicile persoanelor prezente în timpul 

evenimentului vor da nuanţe aparte situaţiei traumatice cu care se confruntă persoana. De aceea, 

întotdeauna situaţiile traumatizante vor fi diferite de la individ la individ, chiar dacă evenimentul 

traumatizant va fi acelaşi. 

 

În aceste condiţii psihologii germani Gottfried Fischer şi Peter Riedesser vorbesc despre 

existenţa unei teme situaţionale traumatice centrale care reprezintă „rezultatul interferenţei 

factorilor situaţionali subiectivi cu aşteptările subiective” (1998, p. 65). Această temă trebuie 

să fie văzută la unii indivizi în mod actual-genetic pornind de la desfăşurarea momentană a 

situaţiei, iar la alţii în semnificaţia şi geneza sa pentru istoria de viaţă. 

 

Este foarte dificil de identificat momentul în care ia sfârşit o situaţie traumatică. Obiectiv 

vorbind, ea se termină cănd dispare ameninţarea reală, dar subiectiv, ea durează mult mai mult. 

Este mai mult decât evident că timpul singur nu poate vindeca nici o rană, cu atât mai mult una 

psihică. Dacă situaţia traumatică a fost determinată de oameni, atunci este foarte probabil ca 

situaţia traumatică să ia sfârşit atunci când se reechilibrează relaţia interumană şi morală prin 

recunoaşterea vinovăţiei şi a responsabilităţii. Pentru dizolvarea şi depăşirea situaţiilor 

traumatice „sunt importante recunoaşterile vinovăţiei, reparaţiile, dar şi cererile de expiere şi 

pedeapsă” (Fischer, Riedesser, 1998, p.70) 

 

Situaţiile vor fi diferenţiate din punct de vedere al potenţialului traumatogen în funcţie de câţiva 

factori: 

 

 gradul de control pe care persoana îl mai poate avea asupra propriei persoane sau asupra 

situaţiei: într-o situaţie de violenţă domestică gradul de control poate fi mai mare decât 

în situaţia unui deces al partenerului; 

 gradul de imprevizibilitate: decesul brusc al personei iubite este, de regulă, mai 

traumatic decât un deces care survine după o boală îndelungată; 

 numărul persoanelor aflate în acceaşi situaţie traumatică: faptul că mai multe persoane 

sunt afectate de o calamitate naturală face ca situaţia să fie percepută uneori mai puţin 

gravă decât dacă doar un singur om ar fi în acea situaţie; apare un sentiment de 

apartenenţă la grup care se constituie într-un factor protector; 
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 gradul de afectare al celor din anturaj: atunci când persoana este traumatizată şi îi vede 

şi pe cei din jur la fel de afectaţi de situaţia respectivă sentimentul de neputinţă şi 

neajutorare va fi şi mai pronunţat; 

 modul de participare în situaţie, direct sau indirect: o persoană poate fi traumatizată nu 

doar dacă trece ea printr-o situaţie traumatizantă, ci şi dacă o rudă, prieten, coleg, etc., 

va trece printr-o astfel de situaţie. În literatura de specialitate întâlnim termenul de 

traumatizare vicariantă pentru a denumi suprasolicitarea emoţională a celor care îi ajută 

pe cei traumatizaţi, cum ar fi medici, psihologi, poliţişti, personalul de pe salvări sau 

echipe de intervenţii în caz de catastrofe, accidente.  

 relaţia cu persoana care induce trauma: mult mai traumatice sunt situaţiile în care 

persoana traumatizată suferă din pricina unui eveniment sau factor traumatic indus  de o 

persoană cunoscută, chiar apropiată emoţional, cum ar fi un partener, părinte, copil, 

prieten etc. Aici este zdruncinat profund sentimentul de încredere în relaţii, dar şi în 

propriile capacităţi de evaluare şi înţelegere a pericolului, a propriei persoane şi a lumii 

în general. 

 

Definirea traumei psihice 
 

Când vorbim de traumă psihică, ne referim la consecinţele în plan psihic ale evenimentelor şi 

situaţiilor traumatice. Adică este nevoie să diferențiem între exterior – evenimentul și situația 

traumatică - și interior – trauma sau rana psihică. Este vorba de rana produsă în interiorul 

sistemului nostru de personalitate, de la cele mai superficiale nivele, la cele mai profunde. Rana 

este de fapt o pierdere, o rupere a integrităţii personalităţii. Această rupere este indicată prin 

mai multe noțiuni în psihologie: splitare, clivaj sau disociere traumatică. 

Consecinţele acestei splitări / disocieri traumatice pot fi extrem de dureroase şi de perturbatoare, 

ele constituind bazele unor transformări psihologice consistente, atât negative, cât şi pozitive 

pentru persoana care a suferit. 

 

Psihologii nemţi Gottfried Fischer şi Peter Riedesser au contribuit la clarificarea termenului de 

traumă psihică. Iată cum definesc ei trauma psihică: o experienţă vitală de discrepanţă între 

factorii situaţionali ameninţători şi capacităţile individuale de stăpânire, care este însoţită de 

sentimente de neajutorare şi abandonare lipsită de apărare şi care duce astfel la o prăbuşire 

de durată a înţelegerii de sine şi de lume. 

 

Această definire pune accentul pe două mari elemente: situaţia în care se află persoana, situaţie 

ce este percepută ca ameninţătoare pentru integritatea sa psihologică, iar pe de altă parte 

capacităţile de stăpânire, de a gestiona situaţia, în sensul păstrării unui anumit nivel de control 

al situaţiei cu care se confruntă subiectul. Această discrepanţă nu este una superficială, ci una 

care afectează profund modul în care omul înţelege lumea şi pe sine însuşi, în special prin 

puternicul sentiment de neputinţă, neajutorare şi lipsă de apărare care însoţeşte întreaga paletă 

a trăirilor sale.  

 

Din experiența mea de aproape 20 de ani de psihoterapeut de traumă și fiind inspirată de definiția 

data de autorii nemți, am elaborat propria definiție, plecând de la necesitatea de a face o bună 



 

evaluare a traumatizării psihice, cât și de a interveni adecvat în sprijinul persoanelor care au 

trecut prin evenimente traumatice, indiferent de profesia, rolul și poziția pe care cineva o are 

fata de persoana rănită. 

 

Astfel, consider că trauma psihică este ”o experiență personală de splitare generată de 

factorii situaționali amenințători care copleșesc posibilitățile personale de auto-reglare, 

provocând sentimente profunde de neputință, treamă și vulnerabilitate, care duce la o 

deteriorare de lungă durată a vitalității, identității și mecanismelor de auto-reglare.” 

(Vasile, 2015). Aceste mecanisme de autoreglare pot fi cele fizice, somatice ale corpului sau 

cele psihologice ale psihicului uman. Dintre acestea, mecanismele somatice cele mai des 

perturbate de experiențele traumatice (mai ales cele timpurii sunt): mecanismele care reglează 

echilibrul hormonal, mecanismele aparatului cardio-respirator, mecanismele aparatului digestiv. 

Mecanismele psihice des perturbate de experiențele traumatice sunt: cele care reglează emoțiile, 

cele care reglează scopul și voința, mecanismele cognitive – cele implicate în procesarea 

informației din mediul intern și extern al persoanei.   

 

Tipuri de traume psihice 

 

În lucrarea sa apărută în 2000, „Traumas of Life and Their Treatment”, Francis Macnab afirmă 

că fiecare persoană traumatizată prezintă de multe ori mai multe tipuri de traume. De aceea, este 

important să fie stabilită aşa-numita traumă centrală. Trauma centrală este acea traumă care 

afectează cel mai puternic persoana, deci rana psihologică cea mai adâncă şi mai perturbatoare. 

O dată ce trauma centrală a fost identificată, toate celelalte traume, deoarece un eveniment 

traumatizant poate atrage după sine mai multe traume, pot fi percepute şi tratate efectiv ca fiind 

secundare. 

 

Iată cele şase traume centrale pe care o persoană le poate experimenta în viaţă, aşa cum au fost 

formulate ele de Francis Macnab (2000, p. 27 - 31): 

 

1. Ameninţarea la adresa vieţii persoanei şi a pattern-urilor de trai. Unele evenimente 

traumatizante afectează modul de viaţă al persoanei mai puternic decăt altele, deşi toate 

aduc o schimbare bruscă a pattern-urilor de viaţă. Războaiele, dezastrele naturale, 

violenţa, tâlhăriile sunt în acelaşi timp ameninţări specifice, dar şi difuze la adresa vieţii 

persoanei. Simptomele, aşa cum sunt specificate ele în DSM IV, pot fi tratate toate, dar 

ele sunt secundare faţă de ameninţarea primară, deoarece efectele în urma acestor 

evenimente afectează nu doar persoanele implicate, ci şi relaţii interpersonale, instituţii, 

organizaţii ale comunităţii, mediul de lucru etc. Totuşi, trauma centrală este perceperea 

unei ameninţări la adresa vieţii şi la adresa integrităţii pattern-urilor de trai. 

2. Ameninţarea integrităţii şi coerenţei eului. Apare clar în situaţii de invazie sexuală, viol, 

abuz. Se referă la întreruperea dezvoltării şi creşterii, la o discrepanţă între „cine sunt” 

şi „cine mă aştept să fiu”. De asemenea, apare în tulburarea de stres posttraumatic 

datorată torturii. Persoana a supravieţuit, dar a rămas cu lupta pentru recâştigarea unei 

coerenţe de sine după umilinţă, încarcerare, tortură, şi cu zdruncinarea firească a 

mecanismelor de defensă, a rezistenţelor şi stabilităţii mentale. 

3. Pierderea unei relaţii semnificative. Se produce în situaţii de deces, divorţ, separare şi 

alienare. Poate apare şi în situaţiile în care un membru al familiei părăseşte casa familială 

pentru a se stabili în altă parte. Pentru unii, acesta este un fapt normal de viaţă, dar alţii 
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îl percep ca pe o rupere majoră a legăturilor emoţionale. Alte relaţii se pot, de asemenea, 

modifica drastic; apar depresii, idei suicidare, comportamente hetero- şi auto-agresive. 

Relaţia se referă atât la persoane, cât şi la obiecte sau animale înalt semnificative pentru 

individ. 

4. Întreruperea funcţionării normale a persoanei. Se întâlneşte foarte des la 

supravieţuitorii accidentelor rutiere, casnice şi de muncă. Unele persoane beneficiază de 

pe urma rănilor prin compensaţii băneşti, dar pentru altele durerea şi disabilitatea 

persistentă tulbură sănătatea, fericirea şi starea de bine. Cu atât mai clar se remarcă 

această traumă la persoanele care au suferit modificări semnificative ale corpului sau 

desfigurări. Primul scop al acestor persoane este acela de a recâştiga cel puţin nivelul 

funcţional de bază, şi în cazul lor acceptanţa şi integrarea imaginii corporale schimbate 

vor fi secundare, căci nici anxietatea referitoare la imaginea corporală nu va fi 

dominantă. 

5. Pierderea viziunii asupra vieţii. Apare des la refugiaţi, care au trecut prin evenimente 

traumatizante grave şi pe o perioadă mai lungă de timp. De exemplu, femeile croate şi 

bosniace care au suferit violuri multiple de grupuri de soldaţi, care au fost obligate să îşi 

privească fiicele în timp ce erau violate şi ele sau au fost martorele uciderii soţilor şi 

fiilor lor, fără case, bani, identitate au pierdut orice simţ al unei lumi drepte. Credinţa lor 

într-un sentiment umanitar de bază a fost devastată. Când oamenilor li se distruge atât 

de mult viziunea asupra vieţii, este de aşteptat să întâlnim la ei simptome, nevoi şi 

tulburări care reflectă dezastrul intern şi catastrofele sociale. Ei au nevoie de ajutor 

terapeutic, dar mulţi dintre ei îl vor evita sau refuza tocmai datorită incapacităţii de a mai 

acorda un sens experienţei lor şi de a crede într-o posibilă perspectivă pozitivă asupra 

vieţii şi lumii lor. 

6. Perturbarea expansivităţii sufletului în contextul vieţii. Se întâlneşte la persoanele 

traumatizate sever care se simt alienate de propriul sistem de credinţe, de tot ce credeau 

despre ele că sunt. Se simt depărtate de asemenea de ceea ce le aparţineau cândva şi 

privaţi de surse de suport şi inspiraţie. Aceste persoane pot fi cele care au pierdut un 

membru al familiei prin suicid, la cele supuse unor abuzuri fizice, sexuale, emoţionale 

grave încă din timpul copilăriei timpurii, la cei care sunt atât de devastaţi încât nici un 

ajutor nu mai pare relevant sau nu pot găsi o cale de revenire. Pentru unii specialişti, 

această traumă ar fi un semn al amintirilor reprimate, mai ales în cazurile unde se 

suspectează un eveniment traumatizant în perioada infantilităţii sau a copilăriei. 

Principalele manifestări ale acestui tip de traumă sunt pierderea simţului de a fi viu, de 

a fi mobil, expansiv, de a fi parte a lumii întregi. 

 

Sigur, ne putem întreba, alături de F. Macnab dacă nu cumva stabilirea acestor traume centrale 

nu reprezintă încercarea cercetătorului şi a persoanelor care ajută de a-şi controla propriile 

anxietăţi în faţa inconsistenţelor, fricilor şi destructurării cu care se prezintă persoanele 

traumatizate; sau poate încercarea consilierilor și psihoterapeuților de a oferi un sistem de lucru 

cu povestea tulburătoare pe care o aude. Dincolo de aceste întrebări, cele şase traume centrale 

îşi găsesc utilitatea în procesul de analiză a manifestărilor persoanei astfel în încât ajutorul dat 

acesteia, fie că este juridic, fie social, fie terapeutic să fie consistent și eficient.  

 



 

Reacţiile la traumă 
 

Rana produsă de evenimentul traumatizant este un amestec complex de reacţii care afectează 

următoarele niveluri ale psihicului uman: 

 

 Nivelul de funcţionare (pe plan fizic, psihic, social, spiritual) 

 Viaţa afectivă 

 Imaginea de sine 

 Viziunea asupra viitorului 

 Sentimentul de împlinire 

 

Voi prezenta mai jos câteva dintre reacţiile la traumă, în detaliu (parţial cuprinse în DSM V), 

într-o manieră structurată, deşi aceste reacţii se îmbină într-o constelaţie unică fiecărei persoane 

traumatizate: 

 

 În sfera FIZIOLOGICĂ: amorţirea responsivităţii generale (fizică sau psihică), nivel de 

excitare foarte crescut (arousal sporit – reacţii exagerate şi imediate la stimulii obişnuiţi), 

tremor, insomnie, plâns, lipsa apetitului ce duce la scăderea greutăţii corporale, 

manifestări neurovegetative: palpitaţii, tahicardie, hiperhidroză, paloare, scăderea 

sistemului imunitar (de unde frecvenţa crescută a diverselor boli); pot exista şi reacţii 

haotice, dezorganizate, catatonie, stupor, blocaje motorii, pierderea controlului 

sfincterian, etc. Din punct de vedere psihofiziologic, Wilson (1989) stabileşte trei faze: 

1. supraexcitaţie, 2. evitare/depresie, 3. balans. „După stadiul actual de cercetare, în 

supraexcitaţie ratele substanţelor catacholaminergice, ca noradrenalina, serotonina 

sau dopamina sunt extrem de ridicate. Acum se formează mai multe substanţe 

colinergice, cum sunt cortizolul şi acetilcolina, care pe plan psihic stau probabil în 

relaţie cu depresia şi comportamentul de evitare şi îngreunează în acelaşi timp percepţia 

sentimentelor. În stările balansate sau modulate afectiv există, dimpotrivă, un relativ 

echilibru între subsistemele neuronale energotrope şi trofotrope. După Wilson, 

predominarea supraexcitaţiei sau reacţiei depresive de evitare depinde printre altele de 

variabilele pretraumatice de personalitate. Personalităţile active, dominante înclină, în 

cazul unei traume, mai degrabă către excitaţie printre altele cu consecinţa tulburărilor 

de somn, în timp ce personalităţile pasive, orientate către siguranţă şi dependente de 

autoritate, tind către retragere şi reacţii depresive” (Fischer, Riedesser, 2001, p. 134-

135). 

 

 În sfera EMOŢIILOR (aici sunt cele mai puternice reacţii): amorţire emoţională (care 

are ca funcţie evitarea unei inundari emoţionale căreia persoana nu i-ar putea face faţă), 

dar şi furtună emoţională: temeri, groază, diverse anxietăţi, fobii, depresie, disperare, 

lipsă de speranţă, neputinţă, neajutorare, melancolie, regret, singurătate, tristeţe, furie, 

ură, vinovăţie, dezaprobare, neîmplinire şi gol existenţial; se manifestă forme diverse de 

clivaj emoţional, dificultăţi de reglare, gestionare şi control emoţional. Furtuna 

emoţională este denumită „durere emoţională” şi este percepută ca fiind mult mai greu 

de suportat, de tolerat decât cea fizică. De aceea, reabilitarea emoţională va fi unul dintre 

primele obiective în ajutorarea persoanelor traumatizante. Este adevărat însă că această 

durere are o caracteristică importantă: adezivitatea; o denumesc aşa deoarece persoana 
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renunţă greu la ea, ba chiar se agaţă de ea într-o încercare nevrotică de a rămâne în 

contact cu ceea ce a pierdut. Pe de altă parte, durerea emoţională aduce cu ea uneori şi 

anumite avantaje, numite şi „beneficii secundare” care vor împiedica persoana să îşi 

restabilească controlul emoţional şi echilibrul psihic. 

 

 În sfera COGNIŢIILOR: flash-back-uri, amintiri, coşmaruri - aceste intruziuni au rolul 

de a facilita integrarea traumei în structura de personalitate; apar ruminaţii, gânduri 

culpabilizatoare, catastrofizante, negative, tendinţa de a uita, de a reprima, de a nega 

pentru a nu mai simţi durerea, depersonalizare, derealizare, scindare, ideaţii suicidare. 

Apar erori de percepţie a ccea ce se întâmplă, a propriei responsabilităţi în situaţia 

traumatică (fie supraresponsabilizare şi autoculpabilizare, fie eliminarea oricărei 

responsabilităţi sau participări), atribuiri eronate de cauze şi explicaţii ale evenimentului 

traumatic. Foarte semnificativ este faptul că trauma produce o puternică zguduire a 

sistemului de valori şi de credinţe ale persoanei despre sine, alţii şi despre lume; ea duce 

la o zdruncinare durabilă a înţelegerii de sine şi a lumii, mai mult sau mai puţin 

cuprinzătoare. Este afectată imaginea şi stima de sine, precum şi capacitatea de a-şi 

imagina/proiecta vreun viitor. Sunt multe modificări în sistemul memoriei şi acest lucru 

a născut multe dezbateri în literatura de specialitate faţă de aşa-numitul fenomen al 

amintirilor false.  

 

 În sfera COMPORTAMENTALĂ: persoana se poate izola sau poate deveni agresivă, 

pretenţioasă, cicălitoare, haotică, poate renunţa la unele activităţi, la viaţa socială, poate 

apela la abuz de alcool, droguri, tutun sau poate să se suprasolicite profesional sau 

familial pentru a nu mai avea timp şi forţă să simtă durerea. Sunt des întâlnite şi 

tentativele suicidare. Merită subliniat încă o dată aici că există tendinţa la repetiţie a 

acţiunilor care refac trauma/rana, fie la propria persoană, fie la alţii (de exemplu, ciclul 

violenţei: victime ale abuzurilor vor abuza şi ele la rândul lor alte persoane, pentru a se 

descărca de efectele traumatizante). 

 

Toate aceste reacţii se combină, se potenţează sau se inhibă reciproc, se amestecă cu factori 

protectivi sau corectori din mediu şi din personalitatea persoanei afectate. Dacă rana nu poate fi 

vindecată, atunci psihicul uman va încerca să trăiască cu rana, fără însă să o asimileze, integreze, 

şi asta dă naştere procesului traumatic. De aceea, trauma trebuie abordată şi înţeleasă doar în 

raport cu istoria de viaţă a persoanei, cu trecutul şi prezentul ei, iar procesul traumatic va fi 

necesar să fie înţeles şi din perspectiva viitorului, adică a acelor factori care vor interveni imediat 

după producerea rănii psihologice (după eveniment).  

Din punctul de vedere al lui Mardi Horowitz, psihanalist american şi unul dintre primii 

cercetători ai traumelor, consideră că reacţia post-expozitorie trece prin mai multe faze; reacţia 

traumatică este varianta patologică de răspuns la expunerea la evenimentul traumatizant, iar 

varianta normală este denumită  stres response. 

 

Fazele sunt următoarele (apud Fischer şi Riedesser, 1998, p.89-90): 

 Faza expozitorie peri-traumatică – răspunsul normal este format din ţipete, teamă, 

doliu, şi reacţie de mânie. Starea patologică a experienţei este desemnată ca inundare 



 

cu impresii copleşitoare. Persoana afectată este cuprinsă de o reacţie nemijlocită şi 

se află adesea încă mult timp după aceea într-o stare de panică, respectiv, epuizare, 

care ia fiinţă din reacţiile emoţionale care escaladează. 

 Faza (respectiv starea) de negare. Cei afectaţi se apără împotriva amintirilor din 

situaţia traumatică. Varianta patologică: comportament extrem de evitare, eventual 

susţinut de folosirea de droguri şi medicamente pentru a nu fi obligat să trăiască 

durerea sufletească. 

 Faza (respectiv starea) de invazie a gândurilor sau imaginilor mnezice. Varianta 

patologică: trăiri cu gânduri şi imagini mnezice ale traumei care se impun. 

 Faza (respectiv starea) de perlaborare. Aici cei afectaţi se confruntă cu 

evenimentele traumatice şi cu reacţia lor personală. 

 Concluzie relativă (completion). Un criteriu este capacitatea de a-şi putea reaminti 

situaţia traumatică în cele mai importante părţi ale sale, fără a se gândi compulsiv la 

acestea. 

 

Variantele patologice ale ultimelor două faze sunt frozen states: stări de încremenire cu 

simptome psihosomatice, ca senzaţii corporale false de diferite naturi şi pierderea speranţei de 

a putea perlabora şi concluziona experienţa traumatică; mai departe, alterări de caracter ca o 

încercare de a nu mai trăi subiectiv cu experienţa traumatică imposibil de stăpânit. 

Comportamentele de evitare extinse se transformă cu timpul în trăsături fobice de caracter. 

Tulburarea capacităţii de muncă şi de a iubi poate fi văzută ca un semn al alterării caracteriale 

provocată de traumă”. 

 

Dacă ne raportăm la evoluţia în timp a reacţiilor traumatice, putem diferenţia trei mari faze: 

 Faza de şoc – care durează de la câteva ore la câteva zile. După această perioadă devine 

posibilă perceperea mai realistă a situaţiei traumatice. De regulă, apare o stare de 

amorţire, persoana fiind incapabilă să simtă ceva, atât pe plan emoţional, cât şi pe plan 

fiziologic. 

 Faza de negare – persoana nu poate crede ceea ce s-a întâmplat, deşi percepe 

evenimentul şi situaţia. Nu poate crede nici ceea ce s-a întâmplat înainte de eveniment, 

mai ales dacă atunci au existat semne că evenimentul se va produce. Se produc 

modificări ale percepţiei timpului, spaţiului, apar percepţii noi, cum ar fi vederea în 

tunel, experienţe de derealizare şi depersonalizare, cu atât mai puternice, cu cât 

suprasarcinile sunt mai mari.  

 Faza de acţiune – poate dura până la două săptămâni, o lună. Apare ca sentiment 

predominant furia, îndreptată asupra celor din jur, inclusiv asupra celor care ajută 

persoana. Apoi se instalează o stare depresivă, în care persoana se îndoieşte de sine, de 

viitorul său, de capacitatea sa de a depăşi şi integra trauma. Se accentuează 

autoculpabilizarea sau vinovăţia supravieţuitorului (nu merita să trăiască). Consecinţele 

sunt tulburările de somn, de memorie, cele emoţionale, dificultăţile de continuare a 

activităţilor obişnuite. 

 Faza de descărcare – dacă toate manifestările menţionate anterior persistă, atunci nu se 

poate ajunge la această fază, persoana având acum nevoie de ajutor profesionist. În acest 

moment, este nevoie ca subiectul să fie plasat într-un mediu liniştit, favorabil odihnei, 

relaxării şi detaşării de elemente specifice mediului traumatic. Nu întotdeauna este 

posibil însă acest lucru, ceea ce va duce la întreruperea fazei de descărcare şi deci, la 
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retraumatizare. Acum intervin factorii de vulnerabilitate sau, cei protectori şi corectori, 

formaţi şi din modul de reacţie al celor din jur: aceştia pot sprijini, ajuta sau, dimpotrivă, 

să fie o povară suplimentară (nu înţeleg, judecă, acuză, sau, dimpotrivă suferă şi ei foarte 

mult). 

 

În urma traumei, persoana va elabora o „schemă a traumei” (Fischer şi Riedesser, 1998, p.68) 

care cuprinde schema de percepţie şi acţiune activată în momentul traumatizării. În memorie, 

experienţa traumatică se păstrează ca o acţiune incompletă, întreruptă, cu tendinţă la fugă sau 

luptă. Acest lucru se va păstra în timp, ceea ce va cere acţiuni de revenire pentru reluarea 

vechilor reacţii. Aşa se explică unele reacţii ale subiecţilor care nu înţeleg acţiunile, de exemplu 

temerile aparent nejustificate din fobii şi atacuri de panică.  Schema traumei are şi tendinţa la 

repetiţie, de unde acţiunile repetate ale persoanei care caută trauma. Evident, modul de 

structurare cognitivă a traumei va fi în acord cu dezvoltarea cognitivă a persoanei de la 

momentul traumatizării. 

 

Pe de altă parte, fiecare persoană va încerca, în felul ei să controleze experienţa traumatică. Se 

pot naşte din aceste eforturi aşa numitele „scheme compensatorii”, cum le denumesc Fischer şi 

Riedesser. Acestea sunt modalităţi de interpretare a cauzalităţii traumei şi modalităţi de 

prevenire a viitoarelor cauze. De exemplu, o adolescentă violată de tânărul de care îi plăcea, dar 

pe care nu-l cunoştea, poate gândi: „dacă nu mă arătam interesată de el, atunci nu m-ar fi violat”. 

Astfel, această schemă creează imaginea unei tinere retrase, inhibate, cuminte. Aceste 

caracteristici conferă o aparentă protecţie împotriva unei repetări a situaţiei traumatice, dar şi a 

unei traumatizări prin amintirea elementelor din situaţia traumatică.  

 

Schema traumei şi schema compensatorie vor fi pilonii procesului traumatic. Lor li se vor 

adăuga factorii corectori şi protectivi disponibili în timp şi această îmbinare va duce la modul 

în care persoana va perlabora trauma. Evident, este necesar ca acei factori protectivi şi corectori 

să fie cât mai rapid şi mai mulţi disponibili, dacă se poate imediat după traumatizare, pentru a 

evita cronicizarea efectelor traumei. 

 

Iată mai jos figura modelului desfăşurării traumatizării psihice de la istoria de viaţă la vindecare 

sau cronicizare, aşa cum apare ea la Fischer şi Riedsser (1998, p. 115).



 

Componente antecedente 

Termen 

lung 
Termen 

scurt 

Componente situaţie Încercări de stăpânire, efecte 

Termen scurt 

si mediu 

Termen 

lung 

Factorii situaţionali obiectivi 

Istoricul de 

viaţă 

Situaţie 

traumatică 

Şoc 

(strigăt) 

Reacţie 

traumatică 

(acţiune) 

Proces 

traumatică 

(cronicizare) 

Evenimente din 

istoria apropiată, 

starea zilei 

Posibilitate de stăpânire 

subiectivă 

Atribuire subiectivă de 

semnificaţie. Temă situaţională 

traumatică centrală (influenţată/ 

formată, inclusiv, retroactiv) 

Descărcare 

(competition) 

Factori protectori 

suplimentari 

Timp                                                                                        Timp                               Timp 

Supersarcina 

simptomatică 
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Evitarea re-traumatizării 
 

Retraumatizarea este unul dintre elementele cel mai des avute în vedere de profesioniștii 

preocupați de ameliorarea efecteori posttraumatice și de stoparea traumatizării. Înțelegerea 

factorilor traumatici a generat o direcție de gândire legată de prevenție, adică de limitarea 

manifestărilor factorilor și evenimentelor traumatice, dar și de protecție, adică de stimularea 

capacităților fizice și psihice umane capabile să limiteze efectele unor posibili factori cu 

potențial traumatic. Cu alte cuvinte, acei factori să rămână factori stresanți, dar nu și 

traumatizanți, să genereze tensiune psihică, nu splitare. 

 

Cu alte cuvinte, există câteva modalități prin care putem acționa astfel încât să limităm acțiunea 

unor factori agresivi și să sprijinim procesul natural de procesare a informației traumatice. Iată 

câțiva dintre cei mai importanți, în viziunea noastră: 

 

• Să recunoaştem agresiunea  

• Să eliminăm pe cât posibil factorii agresivi de natură traumatică – acest factor este cel 

mai important! Este important ca o persoană să părăsească mediul traumatic, relațiile 

traumatice! 

• Să fim atenți la propriile mecanisme agresive (intenționate sau nu). Nimeni nu este imun 

la agresiune, fie in calitate de victimă, fie de agresor. 

• Să recunoaştem trauma /ruptura şi mecanismele compensatorii. 

• Să permitem emoțiilor să se manifeste / să stăm cu emoţiile până se consumă. Nicio 

emoție nu durează o veșnicie, există un început și un proces de exprimare până se 

finalizează.   

• Să oferim informații juste, potrivite, adecvate (nu mințim, informăm și clarificăm pe 

înțelesul persoanei) 

• Să clarificăm realitatea și să facem diferența între realitate și opinie, nevoie, dorință 

• Să definim persoana în funcție de structurile sănătoase – adică persoana nu este bolnavă, 

ci a fost deturnată de la funcționarea sănătoasă de către experiența traumatică ce a 

copleșit mecansimele naturale de auto-reglare; 

• Să credem în funcționarea sănătoasă, să credem că această funcționare a fost și este incă 

posibilă, chiar dacp încă nu știm cum. 

• Să dezvoltăm empatia și auto-empatia față de durerea emoțională; 

• Să fim atenți la propriile mecanisme relaționale, când putem deveni agresivi verbali sau 

nedrepți, judicativi sau agresivi fizici – chiar și fără voia noastră. 

• Să eliminăm relațiile toxice / nepotrivite din viața persoanelor care depind de noi și, 

evident, din viața noastră. 

• Să stimulăm relațiile hrănitoare, acceptante cu toți cei din jur. 

• Să redefinim / reconstruim realitatea persoanei după experiența traumatică. 
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