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REzUMAT

Lucrarea de faţă are trei capitole, astfel primul capitol este o scurtă introducere în teoria şi filosofia Şcolii de la Palo Alto. Apoi 
se vorbeşte în subcapitole consacrate despre Gregory Bateson, cu noua sa epistemologie, despre Milton Erickson, cu deosebita 
sa contribuţie, cât şi despre alte personalităţi fondatoare şi orientările care au decurs din această veritabilă revoluţie în psihologia 
modernă. Capitolul al doilea prezintă studii de caz cu aplicarea câtorva tehnici şi metode specifice sistemic-strategice ale acestei 
şcoli, dar mai ales în spiritul formării după IGB-MRI din Liege, reprezentantul şcolii pentru Europa francofonă, iar ultimul 
capitol schiţează câteva perspective şi concluzii asupra evoluţiei şi impactului incontestabil al acestei orientări.
Cuvinte cheie: Şcoala de la Palo Alto, epistemologie, dubla constrângere, tentative de soluţionare, injoncţiunea paradoxală, 
schimbare, recadraj, prescrierea simptomului.

ABSTRACT

This paper work is divided into three chapters, as the first chapter is a brief introduction to the theory and philosophy of the 
Palo Alto School. Then are presented in subheadings the devoted Gregory Bateson, with his new epistemology, Milton Erickson, 
with his great contribution, and also other founding personalities and guidelines that have resulted from this true revolution in 
modern psychology. The second chapter presents several case studies applying specific techniques and methods of the strategic-
systemic schools, especially in training after IGB-MRI spirit of Liege, representative school for francophone Europe, and the last 
chapter draws some conclusions on the development prospects and and undeniable impact of this orientation.
Key words: Palo Alto School, epistemology, double constraint, solving attempts, paradoxical injunction, change, refraiming, 
prescribing the symptom.
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CAPITOLUL 1.  
CâTEVA CONSIDERAŢII TEORETICE 

1.1. Paradoxul cotidian  
„Vino la mama în poale!” este îndemnul cel mai 

dulce de pe Pământ. Numai că atunci când el este ur-
mat de un gest care-l contrazice (ridicarea mamei în 
picioare sau un gest de respingere sau orice alt gest ce 
anulează îndemnul) acest îndemn devine foarte amar; 
copilul este pus într-o situaţie foarte dificilă din care 
nu ştie cum să iasă: dacă ascultă îndemnul o va de-
ranja pe mamă, iar dacă doreşte să nu o deranjeze, nu 
ascultă de îndemnul mamei. Oricum iese rău!

„Fiţi spontani!” este îndemnul pe care-l primesc 
copiii la manifestările pregătite şi repetate de atâtea 
ori la şcoală.

„Fiţi creativi şi originali! Totul este să urmaţi în-
tocmai ceea ce vă arăt eu.” spun foarte mulţi părinţi 
fiilor lor.

„ Te bat pentru că te iubesc!” este cea mai cumpli-
tă justificare-explicaţie, cu urmări atât de grave care 
ajung în cel mai fericit caz în cabinetele de psihologie.

Acestea sunt doar câteva exemple cu care ne în-
tâlnim în viaţa cotidiană, ca practicieni, exemple de 
situaţii paradoxale, de alegeri imposibile. Dacă ele ar 
rămâne unice, petrecute o singură dată în viaţa subiec-
tului, n-ar fi altceva decât o dificultate de moment. 
Ceea ce transformă o simplă dificultate într-o su-
ferinţă este repetarea buclei reacţionale în relaţie cu 
anturajul semnificativ. Alegerea acestor exemple care 
nu sunt singurele, din nefericire, are doar scopul de 
a face mai uşoară definirea paradoxului situaţiei de 
viaţă, a dublei constrîngeri cât şi a  problemei relaţio-
nale. Pentru a întrerupe cercul vicios şi a-l transforma 
într-un cerc benefic, sistemul relaţional are nevoie de 
manevre şi tehnici specifice, de o strategie care să pro-
ducă schimbarea. Una dintre abordările moderne care 
şi-a propus acest demers este Terapia Scurtă Siste-
mic-Strategică după modelui Școlii de la Palo Alto. 

Cum poate fi rezolvată o situaţie atât de compli-
cată? Simplu!

Astfel, această orientare  terapeutică propune ieşi-
rea din suferinţa produsă de relaţionările, comunică-
rile şi interacţiunile aparent fără ieşire, prin anumite 
manevre, tehnici şi strategii paradoxale, prin întoarce-
rea cu 180 de grade faţă de încercările de soluţionare.

1.2.  Definire şi premise. Epistemologia lui Bateson
 școala de la Palo Alto este o mişcare ideologică ce 

poartă numele unui orăşel satelit al oraşului San Fran-
cisco din California. Impulsionaţi de antropologul de 

origine britanică Gregory Bateson (1904-1980), psi-
hiatrii din spitalul din localitate, studiind problemele 
de comportament social şi de comunicare al suferinzi-
lor de schizofrenie şi al familiilor acestora, au elaborat 
în 1956 un text important: Minimal Requirement for 
a Theory of Schizophrenia care postulează „dubla legă-
tură (double bind) care se formează din mesaje para-
doxale schimbate între suferindul de schizofrenie şi 
mediul său înconjurător. Ideile induse de Bateson au 
avut meritul imens de a introduce o veritabilă revolu-
ţie epistemologică în descrierea maladiei mentale şi în 
adoptarea unui punct de vedere contextual asupra sis-
temului pacient-mediu. De la aceste lucrări începând 
s-au dezvoltat terapiile familiale.

G.Bateson, în urma cercetărilor asupra comunicării 
şi metacomunicării la animale, concomitent cu cerceta-
rea asupra procesului de învăţare stabileşte trei niveluri 
ale acesteia: învăţarea de ordin zero (O), care este recep-
tarea unui mesaj; învăţarea de ordin primar (I) care este 
schimbarea care intervine în învăţarea de ordin zero; 
învăţarea de ordinul secund (II), faptul de a învăţa să în-
veţi să primeşti un semnal (mesaj). în 1972 regrupează 
toate aceste teme în lucrarea Steps to an Ecology of Mind 
. în 1979 în lucrarea Mind and Nature trece în revistă 
stadiul studiilor din antropologie, etologie, cibernetică 
şi psihiatrie şi îşi pune problema „structurii care leagă 
toate creaturile care trăiesc” şi insistă  asupra contextu-
lui, fără de care cuvintele şi acţiunile nu au niciun sens.

Ansamblul lucrărilor sale vor forma piatra de te-
melie a multor orientări ulterioare ale terapiilor stra-
tegice, sistemice, de familie, etc.

Meritul incontestabil al lui Bateson constă în în-
ţelegerea faptului că prin noua sa abordare antropolo-
gică nu se mai explică faptele sociale prin istoria lor 
ci prin funcţia lor actuală în grup şi mai ales prin ex-
tinderea acestor explicaţii asupra câmpului terapeutic.

Paradigma care s-a născut astfel, numită sistemică, 
depăşeşte cu mult câmpul terapiei familiale, oferin-
du-i referinţe teoretice de care era lipsită până atunci, 
anume faptul că individul nu mai este considerat ca 
unică sursă a suferinței sale. Incriminând contextul fa-
milial, social şi politic, trezeşte un scandal în epocă, iar 
unii adepţi care criticau mai departe, chiar instituţiile 
pe care le considerau represive, au format şi o aripă 
antipsihiatrică, celebră în epocă.

în ştiinţele umaniste singura constantă este 
schimbarea. Căutarea mijloacelor specifice şi eficiente 
pentru a determina schimbarea, ieşirea din suferinţă a 
pacientului sunt desideratele celor care au întemeiat 
aceasta orientare terapeutică.
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Marele terapeut Jay Haley subliniase dificultatea 
de a afla care este originea acelei structuri patogene 
spectaculare pe care Bateson şi colaboratorii o numi-
seră „dubla constrângere„ şi care conduce la „schismo-
geneză„. Nu era important „ce face cineva„ ci „ce fac 
ei împreună„.Orice dublă constrângere (double bind) 
are următoare trăsături:

1. Individul este implicat într-o relaţie intensă, 
în care este de o importanţă vitală pentru el să 
determine cu precizie tipul de mesaj ce îi este 
comunicat în scopul de a răspunde la el într-o 
modalitate adecvată.

2. El este prins într-o situaţie în care celălalt 
emite două tipuri de mesaj din care unul îl 
contrazice pe celălalt

3. El este incapabil să comenteze mesajele care îi 
sunt adresate astfel încât să poată recunoaşte 
de ce tip este cel căruia trebuie să-i răspundă, 
altfel spus, el nu poate să enunţe o propoziţie 
metacomunicativă.

Lucrând la MRI, Paul Watzlawick, John 
Weakland, Don Jackson şi alţii au operat o sinteză 
originală între aportul sistemic al lui Bateson (dubla 
constrângere) şi lucrările lui Milton Erickson, celebru 
deja pentru intervenţiile sale terapeutice neobişnuite 
şi paradoxale. în consecinţă şcoala va pune accentul pe 
aspectul paradoxal al patologiilor mentale în măsura 
în care întreaga problemă este în general întreţinută 
de tentativele întreprinse de pacient pentru a o rezol-
va.Conceptul fundamental al MRI este că simptomul 
este inclus într-o buclă retroactivă în care tentativele 
de soluţionare menţin problema care generează ace-
leaşi tentative de soluţionare. în cazul unor anorexii, 
când părinţii îi reproşează fetiţei că nu mănâncă, prin 
reproşurile lor agravează problema pe care pretind că 
o rezolvă şi în consecinţă reproşurile devin şi ele com-
ponente ale problemei.

Primul scop al terapeutului va fi , aşadar să între-
rupă acest ciclu de retroactivitate pozitivă (feed-back 
pozitiv), iar grupul de la Palo Alto a elaborat un în-
treg arsenal de intervenţii adesea surprinzătoare sau 
paradoxale, precum recadrajul sau prescrierea simp-
tomului. M. Erickson a accentuat situarea în prezent: 
hic et nunc, a provoca o schimbare prin reconfigurarea 
spaţiului psihic şi comunicaţional, fără a ne preocupa 
de trecut, cauzele tulburării sau căutarea „vinovatului„.

Cibernetica de ordin secund demonstrează că este 
imposibil să separăm observatorul de sistemul observat.

1.3.  Personalităţi marcante, contribuţii şi conti-
nuatori

Emergenţa, în anii ’50, începutul anilor ’60 a te-
oriei comunicării, cât şi a abordării interacţionale, în 
mare, datorate celor pe care  îi numim Grupul de la 
Palo Alto, aparţine azi domeniului miturilor şi legen-
delor. Dincolo, însă de notorietate, influenţă şi impac-
tul indiscutabil, se află  un imens travaliu de cercetare, 
lucrări publicate, înregistrări video şi audio, constitu-
ite în arhiva Don Jackson, alături de studii de caz din 
epocă, o publicaţie care consemna întâlnirile săptămâ-
nale şi dezbaterile fructuoase ale echipei lui Gregory 
Bateson: Don Jackson, Jay Haley, John Weakland şi 
William Fry.

Doresc să subliniez faptul că deschiderea enormă 
a acestor personalităţi pentru domenii de graniţă ca 
antropologia, medicina, biologia, psihiatria, psiholo-
gia, asistenţa socială, sociologia, cibernetica, teoria co-
municării, întâlnind cercetători, profesori, practicanţi, 
teoreticieni, în dezbateri devenite celebre deja, se pot 
constitui într-un model al colaborării, elaborării şi 
decantării unor idei valoroase din domenii aparent 
îndepărtate, ca apoi să cristalizeze într-o nouă teorie 
care să dea naştere unei abordări atât de originale în 
practica terapeutică: școala de la Palo Alto, care va 
fecunda atâtea domenii şi orientări întemeiate apoi în 
toată America de Nord, Europa, Asia şi Australia.

Dezvoltarea ciberneticii şi teoria comunicării par 
să fie atât de îndepărtate una de cealaltă. Cercetarea 
schizofreniei şi a familiilor celor ce au această suferin-
ţă, ritualurile şamanice şi meditaţia zen, studii com-
parate ale comportamentului animal şi a celui uman, 
semantica şi semiologia, diferitele teorii ale informa-
ţiilor, epistemologia, ecologia, învăţarea, sunt doar 
câteva dintre preocupările sistematice care au dus la 
formularea teoretică a şcolii, astfel conducând la o 
abordare ecologică a existenţei umane în armonie cu 
mediul, la epistemologia interacţională printr-o abor-
dare sistemic-strategică, deci la o nouă paradigmă te-
rapeutică : Abordarea Terapiei Scurte Sistemic-Stra-
tegice după modelul școlii de la Palo Alto.

Calea pe care au parcurs-o fondatorii şcolii trece prin 
mai multe etape importante. Voi enumera doar câteva:

1. Abordarea interacţională este cea care funda-
mentează teza potrivit căreia comportamentul  
aşa zis „ deviant„ sau „ patologic„ va căpăta 
sens imediat ce vom lua în considerare modul 
în care se înscrie în interacţiunea individu-
lui cu alte persoane. Altfel spus, oricare ar fi 
comportamentul neobişnuit al unei conduite 
comparat cu alt comportament mai convenţi-
onal, el devine de înţeles din momentul în ca-
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re-l privim ca pe un produs al naturii relaţiilor 
şi a contextului din care face parte. Din acest 
motiv metodele de cercetare şi terapiile con-
venţionale nu sunt adecvate pentru a înţelege 
dinamica relaţională.

2. Viziunea cibernetică/ constructivistă de or-
dinul 1 şi 2, este definită de  Heinz von Foer-
ster în 1964 astfel: modul de înţelegere numit 
cibernetica de ordinul 1 este „studiul siste-
melor observate„ iar cibernetica de ordinul 2 
este  „studiul sistemelor observatoare” . Pro-
cesul terapeutic, ca toate procesele reuneşte 
rădăcinile interpersonale. Nici pacientul nici 
terapeutul nu trăiesc în afara contextului. 
Aceste idei au marcat echipa lui Bateson în 
mai multe planuri:

 ● Conduita şedinţelor terapeutice
 ● Modul de abordare al cercetării şi al datelor
 ● Privirea lor asupra comunicării şi limbajului
 ● Maniera de a se comporta cu ceilalţi şi
 ● Modul de a interacţiona între ei în sânul 

echipei
3. Comunicarea este o altă temă ce revine des, 

ideea că limbajul serveşte la a crea şi a defi-
ni lumea şi relaţiile la care participăm cu toţii. 
Elaborarea unui limbaj interacţional pentru 
a descrie dinamica interacţională şi folosirea 
umorului pentru a se focaliza pe complexita-
tea situaţiei şi a dezamorsa şi gira tranzacţiile 
dublei constrângeri, cât şi nivelurile mesajelor/ 
tipurile logice, a condus echipa spre a postula 
structura următoare:
EU (1)  îŢI (3)  SPUN (2)  îN ACEASTă 
SITUAŢIE  (4)

Dificultatea de a utiliza aceste 4 elemente, în cazul 
schizofrenicului îl conduce la a răspunde enigmatic 
pentru a ieşi din confuzia dublei constrângeri.

1.4. Paradigma Milton Erickson
M. Erickson, este un capitol aparte în fundamen-

tarea şcolii. Mulţi autori acceptă că influenţa sa este 
întrucâtva egală cu cea a lui Freud în domeniul psiho-
terapiei. Abordarea ericksoniană are trăsăturile urmă-
toare: (după Lankton şi Lankton, 1983)

A. Caracterul indirect, care presupune utilizarea 
unor sugestii şi conexiuni indirecte a metaforelor, pre-
cum şi revitalizarea resurselor clientului.

B. Disocierea dintre conştient şi inconştient, prin 
comunicarea cu pacientul pe mai multe niveluri, legă-
turi duble şi metafore implicite.

C. Utilizarea comportamentului clientului: pre-

scripţiile paradoxale, inducţia prin mijloace naturale, 
prescrierea simptomelor, direcţionarea comportamen-
tului şi utilizarea strategică

Erickson a folosit principii ale teoriei comunicării, 
abordarea relaţională a clientului în cadrul interacţi-
unii familiale. El considera că oamenii operează po-
trivit unor „ hărţi„ interioare numite şi grile interne, 
care includ relaţii şi obiecte internalizate. El conside-
ră boala psihică o destructurare a comunicării dintre 
oameni. Asemenea lui Haley, Erickson consideră că 
simptomele şi relaţiile care le generează pot fi abor-
date mai eficient din perspectivă comunicaţională, 
interacţională şi tranzacţională decât din perspectiva 
istorică, aşa cum o face psihanaliza. Ideile genialu-
lui psihoterapeut i-au inspirat pe autori ca Bateson, 
Haley, Watzlawick, Satir, Berne, Pearls şi alţii. Strate-
gia terapeutică a lui Erickson urmăreşte modificarea 
„hărţii„ (grilei) interioare în acord cu care pacientul 
percepe lumea.

D. Injoncţiunea paradoxală are menirea de a 
restructura sistemul interior de referinţă al clien-
tului, atât comportamental cât şi reflexiv sau emo-
ţional-afectiv; deci schimbarea mai întâi a grilei 
produce schimbări cu ajutorul unor tehnici speci-
fice. Această injoncţiune are un efect deosebit asu-
pra pacientului prin întreruperea fluxului gândirii 
„logice„ a acestuia şi declanşarea unui proces de 
căutare internă.

   Bateson defineşte paradoxul ca o concluzie con-
tradictorie ce rezultă dintr-un raţionament bazat pe 
premise corecte , citat din Lankton şi Lankton,1983. 
La căsătoria celor doi, M. Erickson le făcea o urare 
foarte sugestivă pentru ilustrarea unui frumos paradox: 
„Nu renunţaţi la greşelile voastre. O să aveţi nevoie de 
ele pentru a le înţelege pe cele ale partenerului.”

Variante ale injoncţiunii paradoxale sunt şi pre-
scrierea simptomului, încurajarea sinptomului, prin 
modificarea întregului sistem, acordându-i acestuia 
un sens pozitiv, înlăturând pentru moment sentimen-
tul penibil al subiectului, cum ar fi în cazul ticurilor, 
logonevrozei, intrând în empatie cu clientul, în rezo-
nanţă nonverbală, se accentuează interpretarea poziti-
vă, „beneficiile„ actului indezirabil, folosirea umorului, 
a anecdotei pentru a pregăti resursele subiectului în 
schimbarea căutată. Injoncţiunea paradoxală se poa-
te folosi la început, pe parcurs şi la sfârşitul terapiei. 
Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin şi Prata (1970) 
nu făceau decât să aprobe comportamentul pacientu-
lui desemnat (a membrului simptomatic) mai ales ca 
ţap ispăşitor.
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Metafora – o altă tehnică sistemic-strategică – fo-
loseşte această figură de stil, care poate deveni o ale-
gorie sau o povestioară terapeutică şi care presupune 
o comparaţie care nu este aparentă.

Comunicarea are loc pe mai multe niveluri, de 
aceea focalizarea pe comunicarea multinivelară este o 
tehnică foarte puternică.

Ideile grupului fondator, de o mare originalitate, 
a căror influenţă a luat amploare în atîtea dome-
nii ştiinţifice „dure„ sunt atât de actuale şi azi şi se 
regăsesc în lucrările de cercetare şi în intervenţiile 
asupra ecologiei şi epistemologiei. Astfel, ele se re-
găsesc în ştiinţele comportamentului, terapiile fa-
miliale, terapiile scurte, teoria comunicării, în ceea 
ce se cheamă viziunile narative şi „post moderne„ 
ale comportamentului uman, cât şi în maniera de a 
produce şi induce schimbările. Acestui grup al echi-
pei lui Bateson, D.Jackson, J.Haley, J.Weakland 
şi W.Fry, în colaborare cu M.Erickson le datorăm 
crearea primei abordări de esenţă pură interacţiona-
lă  a lui D.Jackson în 1961, distincte de abordările 
focalizate pe individ; apoi crearea primului institut 
de terapie familială independent (Mental Resear-
ch Institute - MRI), apoi crearea de către Jay Ha-
ley a terapiei familiale strategice; crearea de către 
R.Fisch, J.Weakland şi P.Watzlawick a primului 
model de terapie scurtă din lume: modelul MRI de 
la Palo Alto.

înfiinţarea Institutului Gregory Bateson (IGB) 
din Liege, condus de J.J.Wittezaele este una din-
tre moştenirile școlii de la Palo Alto pentru Eu-
ropa francofonă. Echipa institutului, împreună cu 
Giorgio Nardone lucrează în prezent la elaborarea 
conceptului de „diagnostic dinamic şi interacţional„ 
pentru a permite mai bine ţintirea problemei de tra-
tat şi relaţiilor de modificat. Este un demers foarte 
util pentru a putea oferi o primă interfaţă între abor-
dările individuale şi cele interacţionale în jurul simp-
tomelor şi problemelor trăite de pacienţi prin ma-
nifestările „ieşite din comun„ - deliruri, halucinaţii, 
ritualuri compulsive şi altele din repertoriul DSM. 
Sunt bine cunoscute potenţialele efecte perverse ale 
unui diagnostic „static„ şi mai ales a ceea ce numim 
„profeţia autoîmplinită„(predicţia autorealizată) care 
sfârţesc prin a închide persoana sub o etichetă dez-
umanizantă. Ar fi, de aceea interesant de a desface 
(desfăşura) simptomul de o manieră interacţională 
pornind de la „sistemul pertinent„ de a demonta 
mecanismul de „reglare„ utilizat de pacientul însuşi 
sau de anturajul implicat în problemă. Diagnosticul 

interacţional implică, în consecinţă alegerea unor căi 
precise de intervenţie: conducerea pacientului spre 
a înfrunta în loc de a evita, a pune capat surselor 
de ajutor ineficient, de exemplu în fobii. După cum 
afirmă G.Nardone, un film mai degrabă decât o fo-
tografie, diagnosticul interacţional să arate constela-
ţia relaţională care întreţine (bine înţeles involuntar) 
problema; să implice direcţii precise de intervenţie, 
constructive, orientate spre căutarea soluţiilor. Acest 
diagnostic poate fi utilizat atât în clinică, dar în mod 
egal în problemele relaţionale care pot apărea în alte 
tipuri de sisteme ca: întreprinderi, şcoli, probleme 
sociale, eliberarea condiţionată, tratarea violenţei, 
hărţuirea, etc.

Deblocarea unui tip de problemă nu schimbă 
structura sistemului global în care se află subiectul, 
dar uşurează în mare măsură persoana care îi este pri-
zonieră. Iată pariul abordării interacţionale şi strate-
gice. Motto-ul acesteia ar putea fi:„Gândiţi global şi 
acţionaţi local”. Unele probleme pot fi rezolvate sau 
reglate lucrând doar cu purtătorul simptomului, pe 
când altele pot necesita recursul la mai multe persoa-
ne, sau chiar a schimbării funcţionării sistemului în 
ansamblu.

Evoluţia şi dezvoltările recente ale paradigmei 
strategice se află spre o abordare constructivistă, in-
spirată de cibernetica de ordin secund a lui von Fo-
erster cât şi de lucrările asupra  percepţiei, scrise de 
Maturana şi Varela.

Această evoluţie este evidentă în cazul lui 
Watzlawick: o terapie reprezintă mai degrabă o con-
strucţie mutuală a realităţii decât căutarea unui „ade-
văr„ exterior terapiei, dat o dată pentru totdeauna. La 
sfârşitul terapiei nu înseamnă că terapeutul „a avut 
dreptate„ ci doar că tipul de construcţie pe care el a 
dezvoltat-o cu familia a fost operatorie şi fecundă. Te-
rapeutul nu caută „adevărul” ci multiplicarea posibili-
tăţilor pe care familia le are la dispoziţie.

Steve de Shazer insistă asupra naturii discursive a 
problemei şi orientează încă de la început terapia spre 
căutarea soluţiilor.

Luigi Boscolo s-a interesat de rolul terapeutic al 
limbajului comparând sistemul terapeutic cu un „la-
borator metalingvistic”

în paralel cu înflorirea noilor abordări, TSSS după 
modelul de la Palo Alto se află în plin proces de in-
stituţionalizare. Mult timp un domeniu de pionierat 
în care s-au întâlnit psihologi, psihiatri, educatori, 
formatori, asistenţi sociali, astăzi aceasta a pătruns în 
universităţi.
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 CAPITOLUL 2.  
STUDII DE CAz 

Cazul 1. 
O tânără de 17 ani se prezintă în cabinet în urma 

unei intervenţii recente la rinichi cu plângerea că îi 
este foarte teamă să nu facă febră mare (peste 38oC) şi 
cu îngrijorarea că nu urinează destul pentru a elimina 
nisipul de la rinichi. Preocuparea se manifesta în aceea 
că verifica de foarte multe ori ce cantitate de urină eli-
mina şi ce temperatură corporală are. știa din spusele 
medicilor că ar fi bine ca urina eliminată pe parcursul 
unei zile (diureza) să fie de aproximativ 1-1,5 l, şi că 
creşterea temperaturii ar fi un semn de infecție.

Faptul că pacienta îşi urmărea doar cantitatea de 
urină fără a calcula şi cantitatea de lichide consumate 
sau eliminate prin transpirație, din cauza temperaturii 
(uşor ridicate inerent în urma unei intervenții chirurgi-
cale), făcea ca ea să se afle într-un cerc vicios. Cu cât se 
temea mai mult uita să ingereze lichide şi cu atât avea 
o diureză mai scăzută. Cu cât avea urină mai puțină, 
starea ei de îngrijorare creştea antrenând şi o stare de 
agitație manifestată prin transpirație şi o uşoară creştere 
a temperaturii. Credința ei că temperatura creşte doar 
ca un semn al infecției o făcea să exagereze orice linioară 
a termometrului şi să-i acorde conotații strict maladive.

Prima intervenție a constat în tehnica recradaju-
lui prin care s-au explicat aceste corelații şi mai ales 
faptul că o temperatură înaltă este pe de-o parte un 
semnal de alarmă că organismul se află în pericol (o 
intervenție chirurgicală este percepută de organism 
ca un pericol), pe de altă parte şi efortul organis-
mului de a se vindeca se manifestă tot prin acelaşi 
simptom. Cu alte cuvinte o temperatură înaltă arată 
ca organismul nostru luptă să se vindece. în ceea ce 
priveşte cantitatea de urină, i-a fost arătată legătura 
dintre cantitatea de lichide ingerate şi apoi eliminate, 
nu doar prin urină.

O altă tehnică ar putea fi „iluzia alegerii“: „Aveți 
de ales între a vă preocupa, controla şi a vă creşte tem-
peratura şi ajungeți din nou în Clinica de Urologie 
sau a lăsa lucrurile să decurgă normal fără a vă forța 
să urinați mai mult decât ingerați şi atunci neagitân-
du-vă nu veți mai transpira şi cantitarea de urină va 
fi cea prevăzută de medici. Orice veți alege depinde 
de dumneavoastră. știind că oricum veți ajunge la un 
nou control medical, îngrijorarea excesivă nu vă ajută”.

Pacienta a raportat că încetând să se mai ingrijore-
ze excesiv, temperatura i-a scăzut treptat iar cantitatea 
de urină a crescut considerabil.

Cazul 2.
Se prezintă în cabinet o bunică cu nepotul de 11 

ani, cu plângerea că acesta (care se teme de întuneric, 
de a rămâne singur şi de a dormi singur), o deranjea-
ză în ultima vreme prin aceea că ea fiind operată de 
curând şi fiind nevoită să doarmă cu nepotul se teme 
ca acesta să nu o lovească în timpul somnului. Din 
istoric reiese că părinții copilului s-au despărțit când 
acesta era de 1 an, urmând moartea bunicului matern 
când acesta avea 3 ani, iar de 1 an şi jumătate, mama 
lucrează în străinătate. în perioada spitalizării bunicii, 
mama a fost nevoită să se întoarcă în țară pentru a 
dormi cu fiul său, care nu a dormit niciodată singur 
acasă. Pe timpul vacanțelor mari, copilul este dus la 
bunicii paterni, într-un alt oras, dar unde nu se teme 
de întuneric şi doarme singur. Rugămintea bunicii era 
găsirea unei soluții pentru a-şi  convinge nepotul să 
doarmă singur.

Tehnica folosită este exploatarea excepției: s-a ac-
centuat faptul că el poate dormi singur fiind curajos 
ca un băiat mare ce este, şi a dovedit acest lucru în 
toate vacanțele petrecute la bunicii paterni. De altfel 
atunci când dormim toți rămânem singuri, dar acest 
lucru este un lucru bun şi necesar pentru a ne odihni 
mai bine şi pentru a ne scufunda în lumea aceea mi-
nunată a viselor în care păşim singuri, în care suntem 
iubiți, curajoşi şi puternici. Singurătatea din timpul 
somnului este benefică pentru a ne dezvolta, a creşte 
şi a deveni din ce în ce mai curajoşi.

O altă excepție: I s-a amintit că înainte să se nască 
era acolo în burtica mamei singur şi foarte curajos.

Alegerea laturii pozitive: s-au ocolit temele fricilor 
lui cum ar fi abandonul, despărțirea, moartea, plecarea 
departe, întunericul şi singurătatea. S-a recomandat şi 
familiei să facă la fel, ocolind astfel reamintirea pier-
derilor şi despărțirilor pe care acest pre-adolescent 
le-a suferit în scurta sa viață fără a le nega. în final 
i s-a mai explicat că cel mai mare curaj al unui băiat 
care va deveni bărbat este să recunoască că îi este tea-
mă şi să-şi înfrunte teama. Teama este bună, ne ajută 
să ne ferim de pericole. Numai nebunilor nu le este 
teamă niciodată.

Tehnica metaforei terapeutice: s-a folosit „metafo-
ra fantomei”, atat de utilă în cazul fricilor, temerilor şi 
fobiilor. Citat: „dacă ne temem de o fantomă (apariție, 
arătare, monstru, bau-bau, omul rău, lupul rău) şi fu-
gim de ea, cu cât fugim mai mult, ea ne va urmări mai 
mult. Dacă brusc ne întoarcem cu fața spre ea şi vrem 
să o prindem, ea va dispărea ca un abur suflat de vânt”.

Injoncțiunea paradoxală este: „sperie-ți teama” sau 
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„evită să eviți”, deci înfruntă.
Acceptând că teama copilului indiferent de cauze-

le sale este un lucru natural (şi explicabil prin istoria 
sa personală) munca terapeutului s-a îndreptat nu atât 
spre copil cât spre anturajul acestuia recomandându-
le mai multă înțelegere față de copil şi mai ales la a nu 
confunda iubirea şi ocrotirea acestuia cu cocoloşirea,  
invitându-i să mediteze la următoarele: Până la ce 
vârstă credeți că va fi nevoie să dormiți cu el în pat? 
Cum veți şti care este momentul acela? Cât de dure-
ros credeți că este să descoperi, adolescent fiind, că ai 
fost crescut inadecvat, că nu şti ce este intimitatea şi 
mai ales cum credeți că va povesti tânărul adult primei 
sale iubite faptul că până la o vârstă înaintată a dormit 
cu bunica, bunicul, mama?

Aceste teme de meditație se circumscriu primei 
sarcini care este una dintre tehnici.

Cazul 3
„Nu plânge draga mamei!”
Mama şi tata mergeau în vizită la propria lor fiică, 

în perioada în care aceasta locuia cu sora mamei, de la 
vârsta de doi ani la patru ani. O perioadă grea în care 
părinţii au fost nevoiţi să lipsească o mare parte de 
timp din viaţa Irinei, independent de voinţa lor. „De 
obicei plecam pe furiş, când dormea sau când nu ne 
vedea, ca să nu plângă”, povesteşte mama în prima şe-
dinţă. Fetiţa plânge din prima zi de grădiniţă, de patru 
ani aproape zilnic, şi plânge şi în prezent, diminea-
ţa când merge la grădiniţă, indiferent cine o duce şi 
uneori după amiaza înainte de sosirea părinţilor după 
preşcolari. Toţi cei din jurul ei: tata, bunica, mătuşi-
le, educatoarele şi mai ales mama îi spun: „Nu plânge 
Irina!”, „Eşti fetiţă mare!”, „E ruşine să plângi!”. Astfel 
s-a instalat un cerc vicios în care fetiţei i se interzicea 
să plângă dar cu toate acestea ea plângea căci sfatul: 
„Nu plânge!” întreţinea şi amplifica comportamen-
tul Irinei. Mai mult decât atât - de teama scenelor 
sfâşietoare din holul grădiniţei- părinţii îi dădeau tot 
felul de explicaţii („Irina eşti mare!, Fetiţele nu sunt 
plângăcioase!, Părinţii trebuie să meargă la serviciu!”), 
o ameninţau cu diferite pedepse („Fără jucării! Fără 
calculator! Fără ieşiri în curte cu prietenii la joacă”) 
sau îi făceau diverse promisiuni şi recompense („îţi 
cumpărăm tot ceea ce-ţi doreşti!”). Toate acestea con-
stituiau tentativele de a soluţiona o situaţie dificilă, în-
cercări pe care părinţii le folosesc în scopul vindecării 
de plâns şi teamă de câţiva ani dar fără nici un rezul-
tat. Ce au făcut părinţii Irinei pentru a ieşi din ciclul 
infernal în care se aflau cu toţii prizonieri? Au urmat 
paşii schimbării. Prima etapă a fost să-i dea voie Irinei 

să plângă: „Dacă îţi vine să plângi, poţi să plângi!”.
Tema tentativelor de soluţionare a părinţilor era 

imperativul „Nu mai plânge!”. Tema terapeutică a fost 
întoarcerea la 180º a acestui îndemn, respectiv „Ai 
voie să plângi!”. Al doilea pas a fost momentul în care 
mama i-a dat siguranţă fiicei ei prezentându-i o altă 
perspectivă, nu a mai vorbit despre plâns şi despărţire 
ci despre bucuria reîntâlnirii: „Irina mă bucur că mergi 
la grădiniţă, eu merg la locul meu de muncă, tu la al tău 
şi când ne revedem o să ne bucurăm amândouă!”. Acest 
nou comportament al mamei a ajutat-o pe Irina să-şi 
modifice perspectiva proprie asupra situaţiei, văzându-
şi mama cum se schimbă, s-a schimbat şi ea. Totodată 
mama a urmat recomandarea ca pe viitor să folosească 
excepţia - în dimineţile în care Irina nu plânge, să nu-i 
reamintească de zilele când plângea pentru a nu reac-
tiva bucla reacţională. Cu cât fetiţa este asigurată mai 
mult cu atât se va teme mai mult. Momentul întreru-
perii buclei este excepţia (ziua în care nu plânge), când 
mama trebuie să se comporte natural. în urma acestor 
injoncţiuni fetiţa a avut tot mai multe zile în care nu a 
plâns şi în prezent se află pe drumul cel bun.

Concluzii:
Din constrângerea de spațiu am folosit spre exem-

plificarea celor 2 cazuri doar câteva dintre tehnici-
le sistemic-strategice aplicate în practica curentă. 
Multitudinea manevrelor terapeutice, a înaintărilor 
şi retragerilor, a victoriilor, reuşitelor sau mai puțin 
reuşitelor acestora, în dinamica lor, fac ca eficiența lor 
să se extindă şi în afara unor psihopatologii, dificultăți, 
nemulțumiri, situații de viață, putând fi aplicate cu 
succes în orice relație cu o persoană semnificativă şi în 
afara cabinetului (nu cu valoare terapeutică ci pentru 
îmbunătățirea relațiilor). Frumusețea acestei şcoli te-
rapeutice constă în simplitatea ei aparentă. 

în spiritul marelui înaintaş Gregory Bateson, te-
rapia scurtă sistemic strategică după școala de la Palo 
Alto contribuie la o ecologie a relațiilor umane. Asta 
înseamnă că niciun pacient  nu are o suferință abstractă, 
în sine, ci că dificultățile, deficiențele, suferințele până 
la maladia psihologică, toate au la bază o neînțelegere, 
un conflict, o disfuncționalitate relațională care au 
escaladat cu ajutorul spiralei interacționale. Chestio-
narul specific terapiei are o formulare schematică de 
felul următor: „Cine face? Ce face? Cui face? în ce 
circumstanțe/condiții?”

Deşi simptomatologia ambelor cazuri prezentate 
ne poate conduce spre concluzii patologizante, remar-
căm faptul că ambele au la bază: a). relaționări deficitare 
(o bunică înlocuieşte mama, cealaltă bunică substituie 
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tatăl – pt cazul nr.2.), b). înțelegeri greşite (cazul nr.1: 
ale simptomelor, ale recomandărilor medicale, ale ur-
mărilor unei intervenții), c). aşteptări nejustificate (în 
cazul 1.: a vindecării imediate prin scăderea tempe-
raturii; cazul 2: deşi copilul ar putea dormi singur, nu 
este încurajat să o facă, deşi se doarme cu el se aşteaptă 
ca el să doarmă singur), d).cercul vicios (cazul 1: cu cât 
mă agit mai mult, mă vindec mai târziu; cazul 2.: cu cât 
se teme mai mult îl asigurăm mai mult, în consecință 
se va teme mai mult) sau e). poziționări disfuncționale 
(în primul caz: eu pot decide asupra ritmului de vinde-
care; cazul 2: substituirea de roluri: tatăl absent înlocu-
it de bunicul matern, apoi la decesul acestuia de bunicii 
paterni; mama înlocuită de bunica maternă până la in-
ternarea în spital când pentru o scurtă perioadă mama 
îşi reia rolul, dar din culpă şi ocrotitoare încurajează un 
comportament inadecvat - doarme cu fiul).

Non-normativitatea este principiul potrivit căruia 
terapeutul îndrumă spre rezolvare fără a alege în locul 
pacientului modul de a produce schimbarea. Cu alte 
cuvinte: „Ducem calul până la râu pentru a-l adăpa, 
dar nu bem în locul lui”.

O abordare superficială, ar atribui discomfortul, 
nemulțumirea şi simptomul unor cauze la prima ve-
dere patologice (cazul 1. – întârzierea vindecării, cazul 
2 – întârzierea maturizării). Abordarea școlii de la 
Palo Alto nu neglijează purtătorul de simptom, ci îl 
situează în interrelaționare cu sistemul din care face 
parte, aici şi acum.

Preocuparea terapeutului nu este evolutia liniară 
a individului, ci mai ales interactiunea circulară. De 
aceea formulele pe care terapeutul le va căuta si găsi în 
urma unei analize profunde (nu spontan cum ar putea 
părea) sunt foarte importante si construiesc, încă de la 
prima sedintă, alianta terapeutică, încrederea în tera-
peut si în puterile proprii ale pacientului. Finalitatea 
actului terapeutic se construieste cu efortul comun al 
celor doi parteneri de relatie terapeut si pacient. 

Deontologia acestei şcoli face ca atribuirea merite-
lor schimbării să se facă de către terapeut către pacient 
(aşa, în mod ironic, şi nedrept, uneori datorită aparen-
tei simplități, pacientul este înclinat să creadă că şi-a 
rezolvat problema nu în urma travaliului de atâtea ori 
dificil, ci mai degrabă „datorită lui Dumnezeu”, sau 
unui masaj, sau unui sfat al unui bun prieten sau şi 
mai rău datorită unei pastile miraculoase, atât de vân-
dută în vremurile noastre).

De exemplu în cazul 1. – în mod cu totul ipotetic 
pacienta îngrijorată ar putea să spună: „Nu ştiu ce s-a 
întâmplat după şedința cu dvs., dar deodată am în-
ceput să urinez mai mult şi temperatura mi-a scăzut. 
S-a produs un miracol.”

în cazul al 2-lea: „Nu ştiu ce i-ați spus copilului, 
dar încă din noaptea aceea a vrut să doarmă singur 
după ce a vorbit la telefon cu mama lui aflată în stră-
inătate.” 

în ambele cazuri s-au petrecut  „miracole”.
O consolare minimă ne aduce faptul că, deşi am 

lucrat în mod onest şi am atribuit meritele schim-
bării pacientului însuşi, dacă el va atribui în mod 
greşit vindecarea, soluționarea, rezolvarea, schimbarea 
aşteptată, unei noi tentative de soluționare şi nu în 
mod corect muncii efectuate împreună, recăderea se 
va produce. Noi îl aşteptăm înapoi în cabinet.

CAPITOLUL 3. 
CONCLUzII ŞI PERSPECTIVE

Odată cu pătrunderea în Universităţi, dezvoltarea 
ulterioară ale ideilor grupului de la Palo Alto, institu-
ţionalizarea şi mai ales succesul care excede cabinetul 
psihologic pătrunzând în instituţii, organizaţii, în di-
ferite sisteme în care persoanele relaţionează, fac din 
această abordare una dintre cele mai importante şcoli 
ale secolului XX.

Pericolul anchilozării, care era teama de căpătâi a 
lui Bateson şi îngrijorarea majoră a lui Erickson, va 
apărea doar dacă ea va uita că vigoarea îi este dată 
de ireverenţa pragmatică şi de critica oricărei ordini 
stabilite. Dacă va deveni o şcoală ştientistă precum 
toate celelalte sau va rămâne acest remarcabil labora-
tor în care să fie evaluate, combătute sau completate 
concepţii noi despre patologie, comunicare şi în cele 
din urmă despre omul însuşi, aceasta este o întrebare 
foarte grea. Despre asta viitorul va oferi răspunsuri. 
Certitudinea unanim acceptată este că prin efectele 
sale şi perspectivele deschise de grupul de la Palo Alto 
avem de a face cu un pas epistemologic fundamental.

Toate demersurile discipolilor şi continuatorilor 
lui Gregory Bateson nu fac decât să sublinieze dina-
mismul ideilor sale permiţând prin dezvoltarea lor în-
deplinirea visului marelui fondator, acela de a construi 
o veritabilă ecologie a relaţiilor umane.

*
*         *
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CHAPTER 1. 
SOME THEORETICAL CONSIDERATIONS

1.1. Daily paradox
“Come in mother’s arms!”, is the sweetest urging 

on earth. Only that when is followed by a gesture that 
contradicts it (mother’s standing up or a gesture of 
rejection or any other gesture that cancels the call) 
this appeal is terrible, the child is placed in a difficult 
situation in which he doesn’t know how to get out: if 
obeyed he will disturb the mother and if he whether 
doesn’t want to bother, he won’t listen to mother’s 
urging. However,  it comes out bad!

„Be spontaneous!, is the urging that we give to 
children at different events trained and repeated so 
many times at school.

„Be creative and original! You just have to follow 
exactly what I’ll show you, many parents tell their 
children.

„I hit you because I love you!” is the worst justifica-
tion, explanation, with consequences so serious that 
ending up in the psychologist’s office would be the 
best case.

These are just some examples that we experience 
in everyday life, as practitioners, examples of paradox-
ical situations, of impossible choices. If they remain 
unique, occurring only once in the life of the subject, 
there would be nothing but a problem of time. What 
transforms a simple need in a suffering is repeating 
the reaction loop in relationship with the significant 
entourage. The choice of these exemple not only ones, 
unfortunately, only intend to make easier defining the 
paradoxical life situation, the dual constraints and the 
relational problem. To stop the vicious circle and turn 
it into a beneficial circle, the relational system requires 
maneuvers and distinctive techniques, a strategy to 
generate change. One of the modern approaches that 
has suggested this orientation is the Brief Systemic-
StrategicTherapy, the model of Palo Alto School.

How to solve a situation so complicated? Simple!
Thus, the propos of this therapeutic orientation is 

quitting suffering caused by relationships, communi-
cations and interactions apparently hopeless by cer-
tain maneuvers, techniques and paradoxical strategies, 
by turning 180 degrees toward solutions attempt

1.2.  Definition and assumptions. Bateson’s 
Epistemology

Palo Alto School is an ideological movement 
that is named after a satellite town of San Francisco, 
California. Driven by British-born anthropologist 

Gregory Bateson (1904-1980), local hospital psychia-
trists studying social behavioral problems and com-
munication in patients with schizophrenia and their 
families, have developed  in 1956 an important text: 
Minimal Requirement for a Theory of Schizophrenia, 
which postulates the „ double bond (double bind) that 
forms the paradoxical messages exchanged between 
schizophrenia patient and its environment. Bateson’s 
induced ideas had huge merit of introducing a veri-
table epistemological revolution in describing mental 
illness and adopingt a contextually viewpoint on the 
patient-environment system. From these works were 
developed family therapies.

G.Bateson, following researches on animal com-
munication and metacomunication, simultaneous 
with a research on learning process sets three levels: 
zero order learning (A), which is receiving a message, 
the primary order learning (I) which is the change 
that occurs in zero order learning; second order of 
learning (II), learning to learn to get a signal (mes-
sage). In 1972, brings together all the themes in his 
work  Steps to an Ecology of Mind. In 1979, in the pa-
per Mind and Nature reviews the progress of studies 
in anthropology, ethology, cybernetics and psychiatry 
and raises a question „ the structure that connects all 
living creatures”, and insists on the context, without 
which words and actions make no sens .

Whole of  its work will form the cornerstone of 
many orienattions of strategic therapies, systemic, 
family, etc..

Bateson’s undeniable merit is the understanding 
that through his new anthropological approach are 
no longer explained the social facts through their his-
tory but by their current position in the group and 
especially by extending these explanations of the 
therapeutic field.

The paradigm that was born so called systemic 
goes far beyond family therapy field, offering theo-
retical references which was lacking before, namely 
that the individual is no longer considered as the only 
source of his suffering. Criminalizing the family so-
cial and political background, raises an scandalous era, 
and some followers who criticized further, the institu-
tions they considered repressive, formed an anti-psy-
chiatric wing, wich was famous at the time.

In human sciences only constant was the change. 
Searching for specific and effective methonds to 
determine the change, leaving patient’s suffering  
are the goals of those who founded this therapeutic 
orientation.
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Great therapist Jay Haley highlighted the difficulty 
of knowing the origin of that spectacular pathogenic 
structure that Bateson and his collaborators called it, 
“the dual constrain”t, which leads to„ schismogenesis„. 
It wasn’t important “that one does”, but “what they do 
together”. Any dual constraint (double bind) has the 
following features:

1. The individual is involved in an intense rela-
tionship, it is vitally important for him to de-
termine exactly the type of the message wich 
is communicated in order to answer it in an 
appropriate manner.

2. He is captivet in a situation where the other 
person sends two types of message that one 
contradicts the other.

3. He is unable to comment the messages that 
are addressed so that he could recognize what 
type is the other person so what  must answer, 
in other words, he can’t tell a metacomunica-
tive sentence.

Working at MRI, Paul Watylawick, John Weak-
land, Don Jackson and others operated an original 
synthesis between Bateson’s systemic intake (the dual 
constraint) and the works of Milton Erickson, already 
famous for its unusual and paradoxical therapies. in-
terventions. Therefore the school will focus on the 
paradoxical aspect of mental pathologies to the extent 
that the whole problem is generally maintained by 
the attempts made   by the patient for a solution. The 
fundamental concept of MRI is that the symptom is 
included in a retroactive loop in wich the attempts 
to solve the issue wich generates the same attempts 
to solve. In case of anorexia, when parents blame the 
girl she is not eating, through this reproaches makes 
worse the problem that they claim to resolve and in 
consequence criticisms become parts of the problem.

The first goal of the therapist is to break this cycle 
of positive retroactivity (positive feedback) and the 
Palo Alto group has developed an arsenal of inter-
ventions often surprising or paradoxical, like the  re-
fraiming or symptom prescription. M. Erickson em-
phasized localization in present: hic et nunc, to cause 
change by reconfiguring a psychological space and the 
communicationsl one, without us worrying about the 
past, disorder causes or searching the „ guilty,.

Second-order cybernetics shows that it is impos-
sible to separate the observer from observed system.

1.3. Notable figures, contributions and followers
Emergence in the ‘50s, early ‘60s of communica-

tion theory and interactional approach, largely due to 

those we call the Palo Alto group, today belong to 
the field of myths and legends. Beyond, the notoriety, 
influence and arguably impact lies an immense labor 
of research, publications, videos and audio archive be-
longing to Don Jackson, along with case studies of the 
time, a publication that recorded weekly meetings and 
discussions of  Gregory Bateson’s team: Don Jack-
son, Jay Haley, John Weakland, and William Fry.

I want to emphasize that these figures for the huge 
opening of  border areas as anthropology, medicine, 
biology, psychiatry, psychology, social work, sociol-
ogy, cybernetics, communication theory, meeting re-
searchers, teachers, practitioners, theorists, the debate 
became famous already, can be a model of coopera-
tion, development and clarification of ideas valuable 
in areas seemingly distant, then crystallized into a 
new theory to give rise to an original approach in 
therapeutic practice: Palo Alto School, which will en-
rich many areas and guidelines across North America, 
Europe, Asia and Australia.

The development of cybernetics and the theory 
of communication seem so distant from each other. 
Research of schizophrenia and families that have this 
suffering, Zen meditation and shamanic rituals, com-
parative studies of animal behavior and human cells, 
semantics and semiology, different theories of infor-
mation, epistemology, ecology, learning, are just some 
of the concerns that systematic led to the theoretical 
school, so leading to an ecological approach to human 
existence in harmony with the environment, the in-
teractional epistemology through a systemic and stra-
tegic approach, so a new therapeutic paradigm: Brief 
Systemic-Strategic Therapy Approch, model of Palo 
Alto school.

The path they have traveled through the founders 
of the school passes through several important stages. 
I’ll name a few:

1. Interactional approach is the underlying the-
sis that the behavior of so-called„ deviant, or, 
pathological, will make sense once we consid-
er how an individual enroll in interaction with 
others. In other words, whatever would be the 
unusual behavior of a behavior compared with 
another more conventional behavior, it be-
comes understandable as soon as it is viewed 
as a product of relations and of the context 
in which it participates. For this reason the 
research methods and conventional therapies 
are inadequate for understanding relational 
dynamics.
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2. Cyber vision / constructivist of order 1 and 2, 
defined by Heinz von Foerster in 1964 as: the 
understanding way named cybernetics of or-
der 1 is “the study of observed systems”, and 
2nd order cybernetics is “the study of obser-
vatories systems”. Therapeutic process, like all 
processes brings together all the interpersonal 
roots . Neither patient nor therapist live in 
isolation. These ideas have marked Bateson’s 
team in several areas:
 ● The behavior of therapeutic sessions
 ● Approach in research and data
 ● Approach in communication and language
 ● The manner of behave with others and
 ● The way to interact with each other within 

the team
3. Communication is another common theme 

wich returns often, the idea that the language 
used to create and define the world and all re-
lations in which we participate. The develop-
ment of  a language for describing an inter-
actional dynamics and using  humor to focus 
on the complexity of the situation and defuse 
the dual constraints, as well as the logical mes-
sages levels / types, led the team to postulate 
to the following structure:

I (1) YOU (2) TELL (3) IN THIS CASE (4) 
The difficulty to use these 4 elements, leads a schizo-
phrenic to give an enigmatic answer for getting out of 
confusion and double constraints.

1.4. Milton Erickson’s Paradigm
M. Erickson, is a separate chapter in the founda-

tion of the school. Many authors agree that its in-
fluence is somewhat equal to that of Freud in psy-
chotherapy. Ericksonian approach has the following 
features: (by Lankton and Lankton, 1983)

A. The indirect caracter, involving the use of 
suggestions and of indirect connections of metaphors 
and revitalize the client resources.

B. Dissociation of conscious and unconscious, 
through communication with the patient on more le-
vels, double bonds and implicit metaphors.

C. Use client’s behavior: paradoxical prescriptions, 
induction by natural means, symptoms prescribing, 
directing behavior and strategic use Erickson used 
the principles of communicational theory, relational 
approach of the client within the family interaction. 
He believes that people operate according to„ maps”, 
interiors called intern grids, including relationships 
and internalized objects. He considers mental ill-

ness a dissolution of communication between people. 
Like Haley, Erickson believes that generated symp-
toms and relations can be approached more  efficient 
through communicational, interactional and trans-
actional perspective than in it’s historical perspec-
tive, as does psychoanalysis. Psychotherapist bril-
liant ideas have inspired authors like Bateson, Haley, 
Watzlawick, Satir, Berne, Perls and others. Erickson’s 
therapeutic strategy is intended to change of interior„ 
maps” (grid) according to the patient perceives the 
world.

D. Paradoxical injunction aims to restructure the 
internal reference system of the client, both behavioral 
and reflexive or emotional-affective, so first changing 
the grid makes changes using specific techniques. This 
injunction has a significant effect on the patient by 
stopping the ” logical” thinking flow and the trigge-
ring of an internal search process.

Bateson defines paradox as A contradictory con-
clusions resulting from a judgment based on correct 
assumptions, quote from Lankton and Lankton 1983. 
The marriage of the two, M. Erickson was doing very 
suggestive wish to illustrate a beautiful paradox: “Do 
not give up your sins. You’ll need them in order to 
understand the partner„

Variations of paradoxical injunctions are also the 
symptom prescription, encouraging the symptom by 
changing the whole system, giving him a positive way, 
removing subject’s uncomfortable feeling for the mo-
ment, such as when tics, logonevrosis entering into 
empathy with the client, in nonverbal resonance, is  
emphasizes the positive interpretation, the„ benefits” 
of undesirable act, using humor, anecdotes to prepare 
the subject’s resources in the seeking change. Para-
doxical injunction can be used from the beginning, 
during and at the end of therapy. Selvin Palazzoli, 
Boscolo, Cecchini and Prata (1970) did not only ap-
prove a patient’s designated behavior (symptomatic 
limb) especially as a scapegoat.

Metaphor - another systemic-strategic thenique - 
use this figure of speech, which can become an alle-
gory or a therapeutic story that involves a comparison 
of that is not visible.

Communication occurs on many levels, so fo-
cus on multilevel communication is a very powerful 
technique.

Ideas of great originality of the founding group, 
whose influence has grown in many “hard”,scientific 
fields, are as current today and is found in the research 
and interventions on ecology and epistemology. Thus, 
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they can be found in the behavioral sciences, family 
therapy, brief therapies, communication theory, in the 
so-called narrative visions and “post-modern” of the 
human behavior, and the manner of making and in-
duce change. This group of  team formed by Bateson, 
D.Jackson, J.Haley, J.Weakland and W.Fry, in col-
laboration with M.Erickson we owe the creation of 
the first approaches to pure interactional essence of 
D.Jackson in 1961, distinct from approaches focused 
on individual, then creating the first independent in-
stitute of family therapy (Mental Research Institute 
- MRI), then create a strategic family therapy by Jay 
Haley, creating the first brief therapy model in the 
world by R.Fisch, J.Weakland and P.Watzlawick: 
the MRI from Palo Alto.

Creation of the Gregory Bateson Institute (IGB) 
in Liege, led by J.J.Wittezaele is one of the legacies 
of the Palo Alto School for Francophone Europe. 
The institute team, together with Giorgio Nardone 
is currently working on a concept of„ and interac-
tional dynamic diagnosis”, to allow better targeting 
the problem in need of to treat and relationships in 
need of change. It is a very useful step to provide a 
first interface between individual and interactional 
approaches around the symptoms and problems ex-
perienced by patients through “unusual” manifesta-
tions - delusions, hallucinations, compulsive rituals 
and other DSM repertoire. Are well known perverse 
potential effects of a diagnosis “static” and especially 
what we call, the “self-fulfilling prophecy”, who end 
up close to the person under a dehumanizing label. It 
would be so exciting to open (run) the interactional 
manner symptom starting with „ the relevant system”, 
by removing the mechanismof “ adjustmen”t, used by 
the patient himself or by the entourage involved in 
the problem. Interactional diagnosis involves precise 
choice of intervention: driving the patient to face 
rather than avoid, end the inefficient sources of help, 
eg phobias. As claimed G.Nardone, a film rather than 
a picture, interactional diagnosis relational show the 
relational constellation that supports (unintentionally 
of course) the problem, involving precise directions of 
intervention, constructive, aimed at seeking solutions. 
This diagnosis can be used both inclinic, but equally 
in relational problems that may occur in other sys-
tems such as businesses, schools, social issues, proba-
tion, treatment of violence, harassment, etc..

Unlocking a type of problem does not change the 
structure of the global system in which the subject 
is, but much but greatly facilitates the person impris-

oned. Here is the interactional and strategic approach 
bet. Its motto could be: ‘Think globally and act locally. 
Some problems can be fixed or adjusted by working 
only with the symptom bearer, while others may need 
to appeal to more people, or even change the system 
operation.

Evolution and recent developments in strategic par-
adigm makes its way to a constructivist approach, in-
spired by ciberbetic 2nd order of von Foerster’s and the 
work on perception, written by Maturana and Varela.

This trend is evident in the case of Watzlawick: a 
therapy is rather a mutual construction of reality than 
a searchof the “truth”, outside the therapy, given once 
and for all. At the end of therapy does not mean that 
the therapist, “was right”, but that type of construc-
tion that he developed with the family was operative 
and useful. Therapist doesn’t look for the” truth”, but 
enhancing the possibilities that the family is available.

Steve de Shazer insists over the discursive nature 
of the problem and directs since the beginning of the 
therapy to find solutions.

Luigi Boscolo has concerned about the therapeu-
tic role of language comparing the therapeutic system 
with the “metalinguistic laboratory”

In parallel with the flowering of new approaches, 
TSSS Palo Alto model is in the process of institution-
alization. A long time a pioneering field in wich psy-
chologists met, psychiatrists, educators, trainers, social 
workers, today it has entered in universities.

CHAPTER 2. SUTDy CASES 

In the following I will illustrate some techniques 
used in the Brief Strategic and Systemic Therapy, fol-
lowing the Palo Alto School model, using case stud-
ies in the spirit of confidentiality and respect for the 
patient.

Case 1.
A 17 years old young woman comes in the cabi-

net after a recent kidney  surgery with the complaint 
of  an anxiety of  high fever and concern about an 
insufficient amount of urine to remove the sand from 
the kidney. The concern is manifested as an overly 
checked quantity of urine and the body temperature 
too. She was informed by doctors it would be better 
that the urine during the day (diuresis) to be about 1 
to 1.5 l, and the temperature rise would be a sign of 
an infection. The fact that the patient was pursuing 
only the amount of urine not counting the amount 
of liquid consumed or eliminated through sweat, be-
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cause of temperature (inherently slightly higher after 
surgery), she rans into a vicious circle. The more she 
feared the more she forgot to ingest liquids so she had 
a lower diuresis. As less urine was produced, an grow-
ing concern about her condition resulted a state of 
agitation manifested by sweating and a slight increase 
in temperature.

Her belief that the temperature increases only as 
a sign of an infection made herself to exaggerate any 
growth of the thermometer gradation scale marks and 
to pay strict unhealthy connotations everything t.

The first intervention consisted in the reframing 
technique which have explained these correlations 
and especially the fact that a high temperature is on 
the one hand a strong signal that the body is in dan-
ger (surgical intervention is perceived by the body as 
a danger), on the other hand and body effort to heal 
itself occurs all the same symptoms. In other words 
a high temperature indicates that the body strives to 
heal. Regarding the amount of urine, was shown the 
link between the amount of liquid ingested and then 
removed, not only in the urine.

Another technique could be “illusion of choice”: 
You can choose between worrying about, manage and 
increase your temperature and get back to the Urol-
ogy Clinic or let things flow normally without forcing 
you to urinate more than ingested and then in non 
stress situations your sweat can often remain reason-
able and the amount of urine will be that referred 
by physicians. Whatever your choise is, it depends 
on you, knowing that however you will reach a new 
medical examination, excessive worry does not help “.

The patient reported that ceasing to worry exces-
sively, the temperature gradually decreased and the 
amount of urine increased significantly.

Case 2.
To the cabinet comes a grandmother with her 

11 years old grandson, with the complaint that the 
boy, (who is afraid of darkness, of remaining alone 
and sleeping alone), is a trouble lately because of  the 
grandmother’s recently surgery and she had to sleep 
with the grandson and she fears that the boy will hit 
her while sleeping. History shows that children’s par-
ents were separated when he was 1 year following the 
death of maternal grandfather when he was 3 years 
and for 1 year and a half, the mother worked abroad. 
During the hospitalization of the grandmother, the 
mother was forced to return the country to sleep with 
his son, who has never slept alone. During holidays, 
the child is taken to the paternal grandparents in an-

other city, but where he is not afraid of dark and he 
sleeps alone. The grandmother request was finding a 
solution to convince his nephew to sleep alone.

The technique used is to exploitation of exception: 
it is emphasized that he can sleep alone as brave as a 
big boy he is, and this is proved at his paternal grand-
parents while spending all holidays. In fact when we 
asleep we are staying  alone all of us, but this is a good 
thing and needed to rest better and to immerse us 
in that wonderful world of dreams that walk alone, 
where we are loved, brave and strong. Loneliness in 
sleep is beneficial to develop, to grow and become 
more courageous.

Another exception: It was reminded that before 
he was born he was there in the womb alone and one 
very brave. 

Choosing the positive side: it was avoided topics 
such as fear of abandonment, separation, death, going 
away, darkness and loneliness. It was recommended 
to the family to do the same, avoiding the loss and 
separation reminder that this pre-teen has suffered 
in his short life without denying them. Finally was 
explained that the greatest courage of a boy in the 
process of becoming a man is to recognize that he is 
afarid and to face fear. Fear is good, it helps to guard 
against danger. Only fools are not afraid before.

Therapeutic metaphor technique: to use “ghost 
metaphor”, so useful for fears, concerns and phobias. 
quote: “If we are afraid of a ghost (apparition, ghost, 
monster, boo-boo, bad man, bad wolf ) and run from 
it, how we run more, it will pursue it more. If suddenly 
we turn over to it and we want to catch it, it will dis-
appear like a mist blowing in the wind “.

Paradoxical injunction is: “scare you fear” or “avoid 
to avoid”, in other words face! Accepting the child 
fear regardless of its causes is natural (and explained 
by his personal history) the therapist work was direct-
ed not so much to the child as to his entourage rec-
ommending greater understanding of the child and 
and especially not to confuse love and protection with 
pampering, inviting them to reflect on the following: 
Up to what age you think it will take to sleep with 
him in bed? How do you know which is the time? 
How painful do you think it is to discover, that you as 
teenager were raised inadequate, that you don’t know 
what is intimacy, and especially how do you think that 
the young adult will tell to his first love that even in 
old age he sleept with grandma, grandpa, mother?

These themes of meditation circumscribes to the 
first tasks which is one of  the techniques.
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Case 3. 
„Don’t cry mother’s darling!”
Mother and Father went to visit their daughter, 

during she lived at the mother’s sister, from age two 
to four years. A difficult period in which parents had 
to miss a large part of time of Irine’s life, regardless 
their will. „We usually slink off when she was sleeping  
or when she didn’t see as, not to start crying,” says the 
mother in the first session. The girl is crying on the 
first day of kindergarten, for four years almost every 
day, and she is still crying in the mornings when she 
goes to kindergarten, regardless of who takes her and 
sometimes in the afternoon before the arrival of the 
parents. Everyone around her: the father, the grand-
mother, aunts, kindergarten teacher and especially her 
mother tells her: „ Don’t cry cry Irene!,” “You are a 
big girl!”, “ It’s a shame to cry!” This has installed a 
vicious circle in which the girl was forbidden to cry 
yet she was crying because the advice: “ Don’t cry!” 
maintains and enhances Irine’s behavior. Furthermore 
- for fear of harrowing scenes of kindergarten hall – 
the parents gave her all sorts of explanations (“Irene 
you are a big girl!”, „Girls aren’t whiners!”, „Parents 
must go to work!”), they threatened her with different 
punishment (“Without toys! No computer! Locked 
in your room without playing with your friends”) or 
they made various promises and rewards (“ we buy 
you what you want!”). 

All these were attempts to resolve a difficult situ-
ation, attempts that parents use to heal the tears and 
the fear for years but to no avail. What did Irine’s par-
ents to get out of the infernal cycle in wich they were 
all prisoners? They followed a few steps to change. 
The first step was that Irine was allowed to cry: “If you 
feel like crying, you can cry!” The parent’s attempts 
to resolve the problem was the imperative: “Stop cry-
ing!”. Therapeutic theme was returned to 180º  of this 
appeal, that: “You are allowed to cry!”. The second 
step was when the mother gave her daughter security, 
presenting her a different perspective, never talking 
about crying and about separation but rather about 
the joy of  meeting again later: “I’m glad Irine that 
you go to kindergarten, I go to work, you to yours and 
we’ll be happy both when we meet again!”. This new 
behavior of the mother has helped Irina to change her 
own perspective on the situation, seeing his mother 
how it changes, so was she. Mother also followed the 
recommendation that in the future to use the excep-
tion - in the mornings when Irine doesn’t cry, do not 
remind her of the days when she cryed, so to not reac-

tive the loop. The moment of interruption of the loop 
is the exception (the day she is not crying), the mother 
should behave naturally. Following this injunction the 
girl had several days without crying and is currently 
on the right path.

Conclusions:
From the constraints of space we used in the il-

lustration of the two cases just a few techniques ap-
plied in the systemic-strategic practice. Because of the 
many therapeutic maneuvers, of the advancing and 
withdrawing, of the victories, accomplishments or 
less their accomplishments, in their dynamics, make 
their efficiency to expand outside of psychopathology, 
difficulties, complaints, life situations, can be success-
fully applied any significant relationship with a per-
son outside the office (not as therapeutic value but 
to improve relations). The beauty of this therapeutic 
school stands in its apparent simplicity.

In the spirit of the great predecessor Gregory 
Bateson, the brief systemic strategic therapy after the 
Palo Alto School contributes to an ecology of  the 
human relationships. This means that no patient has 
an abstract suffering in itself, but rather that the dif-
ficulties, deficiencies, psychological suffering to the 
disease, all based on a misunderstanding, a conflict, 
a relational dysfunction that has escalated with in-
teractional spiral. The specific questionnaire of the 
therapy has a schematic form like this: “Who do? 
What is doing? To Whom? In what circumstances 
/ conditions? “

Although both cases presented symptoms that 
can lead to pathologized conclusions, note that both 
are based on: a). poor relationships (a grandmother 
replaces the mother, the other grandmother substi-
tute for the father - case No. 2.), b). misunderstanding 
(case 1: the symptoms, of medical recommendations, 
the consequences of an intervention), c). unreason-
able expectations (for 1.: immediate healing by lower-
ing the temperature, case 2: although the child may 
sleep alone,he is not encouraged to do so, although 
the family sleeps with him they have the expectation 
for him to sleep alone), d). vicious circle (case 1: the 
more I am restlessness, the more I heal later, case 2.: 
the more he fear the morewe secure him, therefore he 
will fear more) or e). dysfunctional positioning (in the 
first case: I can decide on the rhythm of my healing, 
case 2: substitution of roles: absent father replaced by  
maternal grandfather, then after his death by paternal 
grandparents; mother replaced the maternal grand-
mother, during hospitalization care the grandmothers 
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role is taken over by the  mother for a short time, but 
because of  the feelings of guilt and excessive protec-
tion encourages an inappropriate behavior – sleeping 
with the son).

Non-normativity is the principle that guides the 
therapist to solving without choosing for the pa-
tient how to deliver change. In other words: “We 
take the horse to the river to drink, but we don’t 
drink in his place”.

A superficial approach would assign a discomfort, 
a dis-satisfaction and a symptom of reasons at the first 
sight  pathological (case 1. - Delayed healing, case 2 - 
delayed maturation). Palo Alto School approach does 
not ignore the symptom bearer, it locates it  in the 
interrelationship with the system in which it is, here 
and now.

Therapist’s concern is not the linear evolution 
of the individual, but rather an circular interaction. 
This is why the formulas that the therapist will seek 
and find after a deep analysis (not spontaneous as it 
may seem) are very important and they build, from 
the first session, a therapeutic alliance, trust in the 
therapist and in the patient’s own powers. Purpose of 
therapeutic act is built with the joint effort of the two 
partners of relationship therapist and patient.

The deontology of this school wants that the 
award for the merits of change to be made   by the 
therapist to the patient (as, ironically, and unfair, 
sometimes because of the apparent simplicity, the 
patient is inclined to believe that henot solved  his 
problem not after a labor so many times difficult , 
but rather “because God”, or a massage, or the ad-
vice of a friend or even worse due to a miracle pill, 
so sold in our time).

For example in case 1. - hypothetically the con-
cerned patient might say: “I do not know what hap-
pened after meeting with you, but suddenly I began 
to urinate more and my temperature dropped. There 
was a miracle. “

In the 2nd case: “I do not know what you told the 
child, but that very night he wanted to sleep alone 
after hi talked to his mother on the phone”

In both cases occurred “miracles”.
A minimum consolation brings that, although 

we worked honestly and we attributed the merits of 
change to the  patient himself, if he will assign in a 
wrong way the cure, the solutions, the resolving, ex-
pected changes, a new attempt to settle a new solv-
ing and not in a correctly work performed together, 
relapse will occur.  We expect him back into the office. 

CHAPTER 3. 
CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES

Once entering the universities, further develop-
ment of ideas from Palo Alto group, institutionaliza-
tion and especially success that exceeds the psycholo-
gist’s office entered in institutions, organizations, in 
different systems in which people relate, make by this 
approach one of the most important schools of twen-
tieth century.

The stiffening danger, that was Bateson fear and  
Erickson major concern, will appear only if it will re-
member that vigor is given by pragmatic irreverence 
and by the critical of any established order. If it be-
come a scientific school like all other or it will remain 
this remarkable laboratory where to be evaluated, 
controlled and completed new  concepts on pathol-
ogy, communication and ultimately on man himself, 
this the future’s difficult question. About this we will 
provide answers. Certainty is generally accepted that 
through the effects and the perspectives opened by 
the Palo Alto group we deal with a fundamental epis-
temological step.

All steps made by the disciples and followers of 
Gregory Bateson do nothing else to emphasize the 
dynamism of his ideas by enabling the development 
of  their great founder dream, to build up a veritable 
ecology of human relationships.



SPERANTA POPESCU • Particularities of Systemic-Strategic Intervention  GENERAL STUDy

66 Journal of Romanian Child and Adolescent Neurology and Psychiatry – 2012 – 15th vol. – no. 3

BIBLIOGRAFIE/ BIBLIOGRAPHy

1. Elkaim, M. (2007) Ce psihoterapie să alegem?, ed.Trei, Buc.

2. Fisch, R. şiWeakland, J.H.şi Segal, L. (1986), Techniques du 
changement, Ed.Seuil, Paris

3. Garcia, Teresa (2008), Dyades et triades infernales, la double 
contrainte au quotidien et ses remedes, Ed.de Boek, Bruxelles

4. Gerbinet, D. (2007), L’alternative epistemologique (articol de 
pe saitul IGB)

5. Holdevici, Irina şi Ion, B.şi Ion, Andreea, (2010),  Psiho-
terapii moderne, noua hipnoză ericksoniană, Ed.Universitară, 
Bucureşti

6. Keeney, B. (2008) L’epistemologie batesonienne, ed.de Boek, 
Bruxxeles

7. Larousse, Marele Dicţional al Psihologiei (2006), ed.Trei, 
Buc.

8. Nardone, G. (2008), Logiques non ordinaires et dobles con-
traintes therapeutiques, ed. de Boek

9. Popescu, Speranţa (2007), workshop, curs, formare 
continuă.

10. Ray, W. et Governer, M. (2008), Le deploiement de la cyber-
netiques, memoires vivantes de l ’equipe de recherche de Bateson, 
ed. de Boek, Bruxelles

11. Roustang, F. (2008), Double contrainte et niveaux 
d’apprentissage, de Boek, Bruxelles

12. Wittezaele, J.J. (2008) La double contrainte : un concept fon-
dateur, ed.de Boek

13. Revista Europea di Terapia Breve Strategica e Sistemica, nr.1 / 
2004

14. situl IGB Liege

15. American Journal of Psychotherapy, vol.63, nr.1 pe 2009, 
p.114.




