
Cine sunt EU în relațiile mele profesionale? 
Grup de explorare a relațiilor profesionale din perspectivă psihotraumatică 

 prin metoda constelării intenției 

 
PSIHOTERAPEUȚII FACILITATORI: 
Flori-Ana Buzilă - psiholog principal, 
consilier psihologic și psihoterapeut - a 
înființat și coordonat primul centru anti-
mobbing din România. Este specializată în 
evaluarea psihologică, consilierea profesională 
și psihoterapia persoanelor hărțuite psihologic 
și/sau discriminate la locul de muncă, formator 
în managementul resurselor umane. 
Specializarea în consilierea anti-mobbing a fost 
făcută în Italia, în prezent oferind servicii de 
consiliere pentru problemele legate de locul de 
muncă atât persoanelor fizice cât și în 
organizații. 

Mădălina Lavinia Ivanciu - psiholog, 
consilier psihologic și psihoterapeut cu formare 
în psihoterapie experențială și a unificării 
centrată pe adult - copil - cuplu - familie; 
psihoterapii scurte colaborative, centrate pe 
resurse și soluții; psihotraumatologie 
multigenerațională și constelația propoziției 
intenției. 
Este specializată în teoria și terapia 
psihotraumei orientată pe identitate (IoPT),  
participând la Trainingul Internațional Avansat  
susținut de Prof. Dr. Franz Ruppert în 
Germania și Norvegia în perioada 2017-2018.  

 
TIP GRUP:  
Grup de informare/psihoeducație, suport și 
lucru terapeutic. 
 
Grup închis (odată stabilită componența 
grupului, aceasta nu se va mai modifica pe 
parcursul celor 6 module).   

 

Grupul terapeutic reprezintă una dintre 
modalitățile principale de a combate efectele 
situațiilor dificile de la locul de muncă, inclusiv 
fenomenul de mobbing și de a readuce sentimentul 
de bine în viața oamenilor. 
  
Totodată, această manieră de lucru permite o 
creștere psiho-emoțională în rândul membrilor 
grupului, astfel încât, în situații viitoare, ei să aibă 
capacitatea de a își regla emoțiile și a se proteja 
sănătos de posibile asemenea agresiuni. 

PERIOADA / FRECVENȚA:  
Decembrie 2019 – Mai 2020 (6 module). 
Întâlnirile grupului vor avea loc o dată pe lună, în intervalul orar 10.00 - 18.00*. 

 

 
NUMĂR PARTICIPANȚI: 
Minim 6 – maxim 10 
 

LOCAȚIA:  
Zona Lujerului (B-dul Iuliu Maniu nr. 59) 

 
*orele pot fi recunoscute în cadrul programului ISTT de formare de bază în Psihoterapia Integrativă a 
Traumei (PIT) ca ore de analiză personală de grup 
 

Modulul 1 - 14.12.2019 
Modulul 2 - 10.01.2020 
Modulul 3 - 21.02.2020 

Modulul 4 - 27.03.2020 
Modulul 5 - 24.04.2020 
Modulul 6 - 29.05.2020 



Flori-Ana și Mădălina au mai colaborat în cadrul Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei 
pentru a sprijini persoanele care au trecut prin situații de hărțuire psihologică la locul de muncă, 
organizând împreună, în anul 2017, un grup săptămânal de suport anti-mobbing.  

 
De această dată își propun o structură mai complexă a grupului, acesta având o parte de informare 
cu privire la fenomenele dificile ce pot apărea în cadrul relațiilor profesionale, o parte de suport și   
o parte de lucru terapeutic. 
 
Informarea va viza atât teme cheie pentru stabilirea unei funcționări profesionale cât mai sănătoase, 
cât și teme propuse de membrii grupului, pentru a răspunde concret și punctual nevoilor 
profesionale ale acestora. 

 
Grupul va avea și o funcție de suport pentru fiecare membru al său, acesta având posibilitatea de a 
împărtăși experiențele și dificultățile sale profesionale cu ceilalți participanți, activându-se astfel 
conexiuni relaționale de înțelegere și susținere. 

 
Fiecare membru al grupului va beneficia de lucru terapeutic prin utilizarea metodei constelării 
propoziției intenției, participanții având astfel acces la o înțelegere aprofundată a mecanismelor și   
trăirilor inconștiente personale cu care sunt conectate temele profesionale abordate.  

 
COST:  
300 LEI / modul =1800 LEI / program  
 
DESPRE METODA CONSTELĂRII INTENȚIEI   
Psihoterapia traumei prin metoda constelării propoziției intenției are în vedere explorarea în cadrul 
grupului terapeutic a cauzelor și efectelor relaționării traumatice, precum și a modului în care 
istoricul nostru de viată ne poate fi un sprijin sau poate reprezenta un teren vulnerabil în  
confruntarea cu situațiile dificile prin care putem trece în viața noastră profesională. 

Metoda a fost dezvoltată de profesorul universitar și psihoterapeutul de origine germană Franz 
Ruppert și are la bază teoria și psihoterapia traumei centrată pe identitate. 

“Psihicul este orientat mai ales spre ceilalți oameni din mediul apropiat, pentru a intra în contact 
cu aceștia. El caută să-i înțeleagă pe ceilalți oameni în detaliu: cum sunt aceștia, ce intenții au, 
dacă plac sau nu pe cineva, dacă sunt deschiși către întâlniri amoroase, dacă sunt periculoși etc. 
Psihicul uman este menit să garanteze și să mențină apartenența la comunitate, fapt prin care ne 
asigură supraviețuirea. De aceea, atunci când este în joc apartenența la un grup, adesea propriile 
interese sunt date de o parte.”  

Franz Ruppert și Harald Banzhaf  “ Corpul meu, trauma mea, eul meu. Constelarea intenției  -   
         eliberarea de biografia traumatică ” - Editura Trei,  2018 

 
Metoda constelării intenției este o cale prin care putem obține mai multă claritate cu privire la  
modul în care noi am trăit experiențele traumatice. Odată accesată la nivel conștient această 
informație - psihicul nostru se restructurează treptat, recuperând părți din noi afectate de traumă. 
 
 



 
BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA GRUP: 
Există trei nivele de beneficii vizate de acest grup de terapie: 

1. Informare: 
- Înțelegerea din perspectivă traumatică a relațiilor dificile din sfera profesională, inclusiv a 
situațiilor de hărțuire la locul de muncă; 
- Dobândirea unei mai mari clarități în sesizarea acțiunilor de hărțuire și a recunoașterii 
efectelor complexe ale acestora; 
- Aflarea unor modalități de protecție sănătoasă în aceste situații. 

2. Suport 
- Conectarea cu alte persoane care au trecut sau trec prin experiențe similare într-un cadru 
terapeutic și găsirea împreună a soluțiilor potrivite; 
- Regăsirea de sine în conexiune cu ceilalți; 
- Înțelegerea fenomenului de hărțuire la locul de muncă din perspectivă mai largă, aceea de 
fenomen social toxic și traumatic. 

3. Lucru terapeutic 
- Fiecare participant va beneficia de lucru terapeutic în grup prin metoda constelării intenției.  

 
 
 
DATE CONTACT ÎNSCRIERE: 
 

Flori – Ana Buzilă 
Tel.:  0726 102 069 
E-mail: flori.andronache@yahoo.com 

Mădălina Lavinia Ivanciu: 
Tel.:  0722 664 397 
E-mail: madalinalaviniaivanciu@yahoo.com  

 

 

 


