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• Relația religie – spiritualitate / psihoterapie
• Statutul religiei/spiritualității în psihoterapie
• Ultimii ani = încurajarea sensibilității față de
diversitatea culturală (incluzînd și identitățile
religioase/spirituale) (Hage, Hopson, Siefel,
Payton, & deFanti, 2006).

Definiţii ale religiei şi spiritualităţii
• Constant – în jur de 95% din populație – ”cred în Dumnezeu”
(Gallup – 2002-2015/SUA)
• WVS – majoritatea subiecților din cele peste 100 de culturi
naționale se consideră ”religioși” (Berger et al, 1999; Inglehart,
2016)
• Religia = o aderență la un sistem de credințe si la un set de practici
asociate cu o dogma, în cadrul unei comunități în are exista un
consens asupra a ceea ce este acceptat/urmat (believed) și practicat
(Hill et al., 2000) + afirmarea teologică a unei doctrine/dogme +
afilierea instituțională la o confesiune.
• Spiritualitatea este definită ca sentimentul de apropiere şi
conexiune cu sacrul = presupune un simţământ de intimitate şi
generează sentimente ca evlavia şi admiraţia. (Aten &
Leach,2009) = deconectată de la formele instituționalizate ale
religiei (Post & Wade, 2009)

Tipologia spiritualității
(Worthington, 2009)
• Spiritualitatea religioasă poate fi conceptualizată ca un
sentiment de apropiere şi conexiune cu sacrul
(apropierea de Dumnezeu);
• Spiritualitatea umanistă este un sentiment de conexiune
cu omenirea (altruism, iubire, contemplarea sensului
unei relații).
• Spiritualitatea naturalistă este definită ca un sentiment
de apropiere cu mediul înconjurător sau cu natura
(experiențierea unei minuni naturale, admirearea unui
peisaj).
• Spiritualitatea cosmică este un sentiment de conexiune
cu întreaga Creaţie (contemplarea naturii Cosmosului).

R vs. S (?)
• ”a person can be religious and spiritual,
religious but not spiritual, spiritual but not
religious, or neither religious nor spiritual
(Worthington, Kurusu, McCullough, &
Sandage, 1996).
• ”psychologists today are more likely to
describe themselves as ‘‘spiritual but not
religious’’ than the population they serve”
(Delaney et al., 2007).

Experiența clinică și biografia
”religioasă” a psihoterapeuților
• Specialiştii în sănătate mentală sunt adesea mai puţin religiosi decât
marea majoritate a populaţiei = ei tind să creadă că, asemenea lor,
majoritatea oamenilor dau dovadă de o spiritualitate nonreligioasă
(Worthington, 2009).
• Chestionarele de opinie aplicate psihoterapeuţilor au concluzionat
că deşi psihoterapeuţii respectă diversitatea religioasă, o mare
majoritate dintre ei nu sunt religioşi (Bergin & Jensen, 1990;
Delaney et al, 2007):
(Polls: 35% dintre psihologi, comparativ cu 72% din populația generală,
sunt de acord cu afirmația: ‘‘My whole approach to life is based on
my religion.’’ – Post & Wade, 2009).
• // totuși = un număr semnificativ de terapueuţi încearcă să
introducă termeni religioşi în cadrul psihoterapiei, pentru a putea să
abordeze problema clientului într-un cadru de referinţă religios =
deși abordarea e cel mai adesea decorativă / oportunistă (Delaney,
Miller & Bisono, 2007).

Relația psihoterapie – religie = istoric
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Majoritatea subiecților care recurg la psihoterapie o consideră un domeniu
secularizat (Kurtz, 1999).
Logica relațională circulară = subiecții nu vorbesc despre religie în cadrul
psihoterapiei.
Există și subiecți (îndeosebi cei cu credințe teologice conservatoare) care solicită o
terapie care să includă concepte religioase (de ex. păcat, suflet, karma, cei cinci
piloni ai Islamului, salvare, reîncarnare, legile lui Moise), teme religioase (de ex.
iertare, milostenie), şi chiar practici religioase (de ex. rugăciunea sau folosirea
textelor religioase) (Thurston, 2000) = abordare psihoterapeutică pentru setul lor
de credințe și valori.
== pentru această categorie – ”oferta” clerului este neîndestulătoare (și de la un
punct încolo, nelegitimă) = preotul/pastorul nu are o formare specifică în
psihoterapie.
Odată cu anii 1990-2000 – cerere specifică pentru ”psihoterapeuți religioși” –
abordarea psihoterapeutică devine ”sincronă” cu religia de apartenență (Miller &
Lovinger, 2000; 2012; Thurston, 2000; Wylie, 2000)
Ex. Asociaţia Americană a Consilierilor Creştini (AACC) = peste 50.000 de membri
(majoritatea cu studii la nivel de master) – min. sute de mii de ”clienți”

Modele teoretice referențiale
• Teoria stress-coping - Kenneth Pargament (1997,
2007, 2013)
– Stress = strategii de coping religios (existente /
învățate)
– Inițial – coping conservator (consolidarea credințelor
religioase) – schema mentală activă în cadrul
scenariilor funcționale proprii credinței.
– Dacă problema nu poate fi asumată/integrată = coping
transnormativ (modificarea schemei religioase) =
adaptativ (”binecuvîntarea lui D-zeu” / non-adaptativ
(”pedeapsa lui D-zeu”)

Modele teoretice referențiale
•

•
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Teoria lentilelor religioase (Worthington, 1998, 2015) = Persoanele care se află la
extrema “de sus” a angajamentului religios (mai mult de o abatere standard de la
medie), vor fi mai predispuşi la a interpreta evenimentele de viaţă prin aceste
“lentile religioase” (Wade,Worthington & Vogel, 2007; Worthington, Kurusu,
McCullough & Sandage, 1996).
terapeutul aderă / sau nu - la valorile prezente în zona de toleranţă a subiectului =
poate / sau nu să lucreze eficient cu terapeutul respectiv.
subiecții se vor interesa în mod direct cu privire la orientarea religioasă a
terapeutului, în timpul primei şedinţe de terapie sau chiar înainte de a iniţia terapia
= joc conversațional identitar vital = poate conduce la o reacție refractară
(Thurston, 2000).
zonele de intoleranță sunt reciproce = și pdv al psihoterapeutului = credințe
religioase diferite (mai ales pentru psihoterapeuții foarte religioși) = confruntare.
CBT (Terapia cognitiv-comportamentală) – voluntari cu depresie - Terapeuţii care
nu erau creştini au utilizat un manual de terapie cognitiv-comportamentală
augmentată religios (creştin), iar aceştia au obţinut rezultate mai bune cu clienţii lor,
decât au obţinut terapeuţii asumat creştini (Propst, Ostrom, Watkins, Dean &
Mashburn, 1992) – protocol sincronizat ”creștin” – probabilitate mai ridicată
pentru succes – discuție – Wade, 2007.

Cercetări asupra religiozității/spiritualității subiecților
supuși intervenției psihoterapeutice - 1 (Post & Wade, 2009)

Cercetări asupra religiozității/spiritualității
subiecților supuși intervenției
psihoterapeutice - 2 (Post & Wade, 2009)

Eficacitatea intervenției psihoterapiilor
augmentate religios (Post&Wade, 2009)

Concluzii
• Psihoterapeuții tind să se identifice în mai mică măsură
cu religia/spiritualitatea decît subiecții psihoterapiei lor
= atenție sporită bias-urilor privitoare la religie
(impunerea propriilor valori);
• Psihoterapeuții primesc o educație religioasă precară –
deficit de încredere în practica psihoterapeutică
efectuată cu subiecți religioși;
• Subiecții religioși care sunt implicați în psihoterapie
doresc să vorbească despre teme religioase în cadrul
intervenției = nevoia de sincronizare a încrederii;
• Există evidențe empirice robuste care atestă
eficacitatea intervențiilor augmentate religios/spiritual.

