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REFERATE GENERALE / GENERAL STUDIES

Rezilienţă și psihotraumatologie – interdependenţe semnificative specifice. 
Rezilienţa: rezistenţă și ceva calitativ în plus.

Resilience and psychotraumatology - specific significant interdependences. 
Resilience: resistance and something qualitatively extra

Milea Ștefan

A. INTRODUCERE. 

Rezilienţa și psihotraumatologia sunt două do-
menii cu noţiuni de bază ce nu dispun de definiţii 
unanim acceptate. De aceea vom opta pentru formule 
operaţionale indispensabile abordării coerente a su-
biectului. Astfel:

1. Rezilienţa, e un termen utilizat și în alte dome-
nii. În cel al psihologiei este o noţiune fără un con-
sens unanim acceptat (Manciaux- 2001, Lighezzolo 
și Tuchey -2004, Ionescu -2011). La un nivel minimal 
reprezintă capacitatea de a face faţă situaţiilor ad-
verse din viaţă prin sine însuși. O formulare mai ela-
borată și mai adecvată, subliniază că rezilienţa nu se 
limitează doar la simpla rezistenţă (cu care nu trebuie 

confundată) ci are în vedere și un proces de valorifi-
care a confruntării și de ieșire din aceasta mai întărit, 
sau ceea ce Tomkiewicz (2001) numește o anumită 
îmbogăţire a personalităţii iar Pourtois și col. (2011), 
neodezvoltare pozitivă. Mai mult, rezilienţa este un 
proces complex, interactiv, comun și permanent în 
sensul că este vechi de când lumea, folosește resurse 
personale și contextuale, are un caracter universal și 
se desfășoară in interacţiune cu persoanele din jur, cu 
mediul fizic, social și cultural. Ea are o formă indivi-
duală și una de grup, o alta naturală și una numită de 
Ionescu (2006) rezilienţă asistată.

2. Rezilienţa naturală este capacitatea de a face 
faţă unor condiţii adverse de viaţă fără un ajutor oferit 
din afară în acest scop.
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3. Rezilienţa asistată. Dacă rezilienţa naturală 
este cea care conform opiniei lui Ionescu (2011) se 
desfășoară fără nici un ajutor oferit de profesioniști, 
rezilienţa asistată este cea în care procesul este cu 
premeditare ajutat din afară. Ea începe cu identifi-
carea persoanelor, grupurilor sau comunităţilor cu risc 
și cu elaborarea unor programe preventive în cadrul 
cărora se urmărește încurajarea, susţinerea, stimularea 
și chiar iniţierea comportamentului rezilient. Demer-
sul este centrat pe: 

• respectarea, încurajarea și stimularea dreptului 
individului de a deţine comanda, a decide ce și 
cum trebuie făcut și a acţiona sanogen conform 
propriilor sale opţiuni; 

• identificarea punctelor individuale de rezisten-
ţă, a competenţelor, a persoanelor de sprijin pe 
care Cyrulnik (2001) le-a numit tutori de rezi-
lienţă, și a reţelelor sociale de susţinere;

• descoperirea și actualizarea factorilor protectivi, 
a resurselor existente la subiect și în comunitate; 

• stimularea abilităţilor și a creativităţii; 
• insuflarea și stimularea speranţei, optimismului, 

încrederii și a stimei de sine; 
• construirea de relaţii empatice și a unor condi-

ţii propice ceea ce înseamnă intervenţia asupra 
familiei, a prietenilor, a anturajului și a comuni-
tăţii inclusiv acţiuni destigmatizante; 

• stimularea efortului de a căuta și găsi soluţii 
proprii de rezolvare a situaţiilor ca și persoane 
de sprijin; 

• căutarea și oferirea de soluţii accesibile și for-
mule de rezolvare inclusiv pe aceea de a ierta și 
a se împăca cu situaţia; 

• sfătuirea în ceea ce priveste alegerea soluţiilor 
optime și a modului de a le duce la îndeplini-
re ca și impulsionarea și încurajarea în vederea 
continuări și finalizării soluţiilor alese; 

• consiliere, invăţare, ajutor pentru a face faţă di-
ficultăţilor însă fără a fi substituit; 

• și nu în ultimul rând, identificarea confruntă-
rilor necesare exerciţiului existenţial, antrena-
mentului, experimentării succesului și eșecului, 
probe și mijloace ale creșterii încrederii și stimei 
de sine și ale unei rezilienţe autentice.

4. Psihotraumatologia este „știinţa care se ocupă 
cu studiul și tratamentul leziunilor sufletești” (Rie-
desser și Fischer -2003/2007).

5. Factor psihopatogen (context sau eveniment). 
Noţiune deși foarte larg utilizată, în mod surprinzător 
nu se regăsește nici în DEX și nici în dicţionarele de 
specialitate accesibile. Considerăm că la modul gene-
ral ea cuprinde tot ceea prin natura sa, în mod firesc, 
determină disfuncţii psihobiologice. (Nu spunem 
tulburări psihice deoarece pe de o parte, ele se află la 
baza acestora, iar pe de altă parte, tulburărilor psihice 
le sunt asociate și alte tipuri de manifestări clinice (so-
matizările) care mai ales la copil și adolescent, nu de 
puţine ori ocupă prim planul tabloului clinic).

 Spunem că determină în mod firesc disfuncţii 
psihobiologice pentru a sublinia faptul că nocivitatea 
lor este intrinsecă, autentică și unanim recunoscută de 
observatori externi spre deosebire de factorii pe care 
doar subiectivitatea individului îi apreciază ca nocivi.

Noţiunea de factor psihopatogen acoperă două 
realităţi distincte. Prima din ele este reprezentată de 
factorii care acţionează patogen prin intermediul unor 
mecanisme psihologice. Cea de a doua, cuprinde fac-
torii care afectează creierul în mod direct, ca de exem-
plu agenţii fizici, chimici, biologici, genetici etc.

În cadrul categoriei factorilor care acţionează 
patogen prin mecanisme psihologice, unii fac parte din 
categoria celor pe care-i vom numi psihotraumatogeni 
deoarece, aşa cum vom vedea, pot fi metamorfozaţi în 
psihotraume. 

Alţii, diferiţi de aceștia, folosesc alte căi și meca-
nisme psihologice patogene. De exemplu, ei operează 
insidios, bine disimulat sau oferă beneficii secundare 
ca în cazul educaţiei hiperprotectoare (Milea 2006), a 
unor forme de abuz sexual, a stărilor de dependenţă sau 
a ceea ce, într-o formulare mai generală, Riedesser și 
Fischer (2003/2007) numesc sub- și suprasocializare.

6. Psihotrauma (PT), factor psihotraumatic, trau-
mă psihică (Talaban Andrucovici -1992), traumatism 
psihic (Lafon -1973, Laplanche și Pontalis -1988, C 
Barrois – 1997), sau simplificat, traumă sau trauma-
tism (Popescu-Neveanu -1978, DEX -1984, Sillamy 
-1996, Chemama 1997), noţiuni sinonime intrate și 
în limbajul cotidian nu sunt nici ele suficient de clar 
individualizate fiind în mod eronat, apreciem noi, 
confundate cu cea de factor, context sau eveniment 
psihopatogen (vezi și Milea -2014).

 Pentru Riedesser și Fischer (2003/2007) trauma-
tizarea psihică se definește ca ,,o trăire vitală de dis-
crepanţă între factori situaţionali ameninţători și po-
sibilităţile individuale de stăpânire, trăire însoţită de 
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sentimente de neajutorare și de abandonare lipsită de 
apărare, care produce o zdruncinare durabilă a înţele-
gerii de sine și de lume”. De fapt, psihotrauma este o 
formă de disfuncţie psihobiologică ce poate fi definită 
și ca: trăire (psihică) negativă generatoare de tulbu-
rări, construită prin prelucrarea subiectivă a realită-
ţii externe sau interne prezente sau viitoare și perce-
pută ca sursă a unui prejudiciu apreciat ca inevitabil 
și de neacceptat (Milea -2014). Aici, când vorbim 
de factori interni avem în vedere gânduri, idei, opinii, 
amintiri, sentimente, propria conștiinţă, pulsiuni etc.

În cazul psihotraumei, între factorii externi sau 
interni, care se află la originea sa și ea se interpune 
subiectivitatea individului, retorta care-i prelucrează 
punându-și amprenta proprie pe trei elemente cheie. 
Ea operează la nivelul evaluării semnificaţiei factori-
lor externi sau interni, la cel al aprecierii capacităţii 
individului de a le face faţă (de subliniat) și firește, la 
cel al aprecierii raportului dintre primele două valori.

Nu este vorba doar de trăiri care se remarcă prin 
brutalitate, intensitate deosebită, caracter dramatic și 
neașteptat, cum se consideră în mod obişnuit, ci și de 
imensul număr al celor care, deși aparent modești, se 
disting prin: persistenţă în timp, caracter repetitiv, ac-
ţiune cumulativă, capacitatea de a se potenţa sau de 
a se folosi de vulnerabilităţi, perioade critice ale dez-
voltării sau de situaţii conjuncturale nefavorabile. Este 
meritul lui Kahn (1963) și a lui Keilson (1979) citaţi 
de Riedesser și Fischer -2003/2007) de a fi introdus 
noţiunile de traumă cumulativă, respectiv pe cel de 
traumatizare secvenţială.

Desigur că la originea psihotraumei se află în pri-
mul rând situaţiile sau factorii recunoscuţi ca psihopa-
togeni. Nu însă toţi și nu numai ei. Aceasta deoarece 
pe de o parte, implicarea subiectivităţii face ca, pentru 
varii motive unii factori psihopatogeni să nu fie me-
tamorfozaţi în psihotraume. Pe de altă parte, așa cum 
vom vedea, alţi factori ai mediului extern sau intern, 
deși lipsiţi de periculozitate pot să fie în mod eronat 
plasaţi de către subiectivitatea individului la originea 
unor psihotraume. Ca atare, definiţia psihotraumei 
centrată pe implicarea subiectivităţii individului im-
pune delimitarea a două noi noţiuni care pot fi denu-
mite: a - factori psihotraumatogeni și b - factori cu 
potenţial psihotraumatogen.

a. Factori psihotraumatogeni. Subliniem, nu psi-
hopatogeni. Noţiunea cuprinde acei factori externi 
sau interni care pot sta la baza psihotraumelor. Spu-
nem pot sta și nu stau deoarece, așa cum vom vedea, 

nu duc în mod automat la constituirea unor psiho-
traume. Este o noţiune distinctă. Ea se delimitează 
de cea de factor psihopatogen și trebuie delimitată de 
ea deoarece tot așa cum nu toţi factorii psihopato-
geni sunt și psihotraumatogeni nici reciproca nu este 
valabilă. Într-adevăr, de această dată, subiectivitatea, 
retorta în care se constituie psihotraumele, poate ope-
ra discriminări asupra realităţii externe sau interne cu 
care se confruntă. Ca urmare, în funcţie de individ și 
de situaţie, în practică pot fi identificate patru iposta-
ze diferite.

-  Prima din ele, cea obișnuită, este reprezentată 
de confruntarea cu factorii psihopatogeni care 
întrunind condiţiile sunt transformaţi în psiho-
traume.

-  Cea de a doua ipostază are în vedere întâlnirea cu 
factorii similari cu cei de mai sus, dar care din di-
ferite motive independente de ei, unele cu carac-
ter temporar (vârstă, nivel mintal, prezenţa unor 
dizabilităţi cognitive, structură de personalitate, 
context situaţional sau socio-cultural, lipsă de ex-
perienţă sau cunoștinţe etc.) nu sunt recunoscuţi 
de către subiectivitate ca sursă reală a unui preju-
diciu insurmontabil și de neacceptat și deci sunt 
minimalizaţi și chiar ignoraţi. Aceasta înseamnă 
absenţa constituirii psihotraumei și a consecinţe-
lor sale patologice. Cu toate acestea, în funcţie de 
situaţie, unii dintre ei pot angaja alte mecanisme 
psihopatogene diferite de cele proprii modelului 
psihotraumatic. Dăm ca exemplu cazul ignoră-
rii sau minimalizării fără temei a unor riscuri și 
chiar al acceptării lor fără o motivaţie solidă ca în 
cazul vagabondajului, a participări la acte antiso-
ciale, sau a recurgerii la droguri.

-  Cea de a treia ipostază se referă la situaţiile în 
care factori autentic psihopatogeni nu sunt și 
psihotraumatogeni deoarece, așa cum s-a men-
ţionat și mai sus, prin natura lor, fie folosesc alte 
mecanisme psihologice patogene fie agresează 
direct creierul.

-  Și în sfârșit, cea de a patra ipostază, cea mai 
aparte, este reprezentată de întâlnirea cu factori 
ai mediului extern sau intern, lipsiţi de caracter 
psihopatogen intrinsec, dar pe care uneori, în 
mod eronat, subiectivitatea îi percepe ca agresori 
de necontrolat și-i transformă în psihotraume. 
La baza fenomenului poate sta prudenţa exage-
rată, neîncrederea în sine sau lipsa de experienţă 
sau diferite forme de vulnerabilitate.
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b - Factori cu potenţial psihotraumatogen. E o 
noţiune nouă (Milea-2014) destinată să delimiteze 
factorii care așa cum am menţionat mai sus, deși prin 
natura lor nu au de ce, sau motive suficiente să fie me-
tamorfozaţi în psihotraume, pentru argumente strict 
personale, subiectivitatea proprie fiecărui individ îi 
poate investi în mod eronat cu o astfel de semnifica-
ţie. Altfel spus, ei devin sursa falsă a unei psihotraume 
numai după prelucrarea lor eronată de către subiecti-
vitatea proprie fiecărui individ, și numai dacă aceasta 
le conferă un astfel de statut. Faptul are loc ca urmare 
a intervenţiei, singure sau în asociere, a patru meca-
nisme neadecvate și anume: 

a - investirea unei situaţii neutre sau banale cu 
statut de sursă a unui prejudiciu insurmontabil și de 
neacceptat;

b - amplificarea exagerată a semnificaţiei unui pe-
ricol altfel controlabil; 

c - minimalizarea resurselor, a capacităţii sau a po-
sibilităţii individului de a depăși situaţia și; 

d - aprecierea eronată a raportului dintre nivelul 
riscului și mjloacele de apărare disponibile. Este bine 
cunoscut și fenomenul invers în care pericole reale 
sunt ignorate sau minimalizate de către subiectivita-
tea individului tot așa cum aceasta poate accepta con-
știent riscul și chiar sacrificiul, plecând de exemplu 
de la anumite convingeri sau de la speranţa obţinerii 
unor avantaje fie și numai într-o viaţă viitoare.

 De aici rezultă că, pe de o parte, subiectivitatea 
diferită de la un individ la altul este cea care pornind 
de la premize false construiește și atestă categoria fac-
torilor cu potenţial psihotraumatogen, îi transformă în 
psihotraume autentice și contribuie la marea lor diver-
sitate tematică. Din cadrul ei, fiecare individ în parte 
alege doar ceea ce subiectivitatea sa crede de cuviinţă. 
Ca atare, factorii cu potenţial psihotraumatogen pot fi 
plasaţi în prezent, trecut sau în viitor (în cadrul lor fe-
nomenul anticipării fiind foarte productiv), pot fi total 
neutrii, sau doar exagerări ale unor obstacole existenţi-
ale ce pot fi depășite, sau acceptate și foarte adesea, ne-
cesare antrenamentului, creșterii și dezvoltării normale 
sau valorizării și afirmării individului. 

Pe de altă parte, factorii cu potenţial psihotrauma-
togen reprezintă o realitate distinctă în cadrul factori-
lor etiopatogeni deoarece prin natura lor intinsecă nu 
sunt nocivi. Faptul îi plasează înafara sferei factorilor 
recunoscuţi ca psihpatogeni. Tot el îi face să constituie 
o categorie aparte, făcând notă distinctă și în cadrul 
factorilor psihotraumatogeni, deși din rândul lor fac 

parte de drept. Se întrepătrund însă și cu unii și cu 
ceilalţi la polul în care și unii și alţii se împletesc cu 
normalitatea și încercările maturative ale vieţii.

B.  PSIHOTRAUMA, UN AGRESOR 
APARTE CU PARTICULARITĂŢI 
CU IMPACT SPECIFIC ASUPRA 
DEMERSULUI REZILIENT. 

Avem în vedere:
l Caracterul de produs al subiectivităţii indivi-

dului. Trăire și deci la rândul ei structură subiectivă, 
psihotrauma este de fapt cauza nemijlocită a tulbură-
rilor care o reprezintă în plan clinic. Aceasta deoarece 
pe de o parte, subiectivitatea este cea care decide care 
din elementele realităţii externe sau interne sunt ad-
verse și dacă și cum li se poate face faţă în mod ono-
rabil, pe de altă parte, pe filiera eveniment psihotrau-
matogen à psihotraumă à tulburare, tot ea deţine 
ultimul cuvânt. De aici rezultă că psihotrauma nu este 
evenimentul cu care se confruntă individul, ci doar ce 
și cât, în urma prelucrării și evaluării acestuia și nu în 
ultimul rând a mijloacelor de a-i face faţă, subiectivi-
tatea individului apreciază că este. Altfel spus, ea este 
o realitate distinctă, diferită în conţinut și formă de 
sursa sa.

l Caracterul strict personalizat. Este o particula-
ritate majoră cu substrat și semnificaţii multiple. Ea se 
datorează implicării subiectivităţii individului,instanţă 
diferită de la un individ la altul, astfel că ceea ce pen-
tru o anumită persoană poate fi o dramă pentru altul 
este o simplă întâmplare nefericită, o situaţie hazlie 
sau chiar benefică. La fenomen contribuie:

- Personalitatea individului, unde ca variabile 
intervin moștenirea genetică, calitatea relaţiilor de 
atașament din prima copilărie, experienţa de viaţă, 
opţiunile prezente și viitoare etc.

- Componenta socio-culturală, care angajează 
normele morale și valorile sociale la care aderă, relaţi-
ile cu cei din jur și opiniile acestora, oferta sau lipsa de 
suport a comunităţii, legislaţia, sentimentele de rușine 
și vinovăţie, inegalitatea socială etc. Este de la sine în-
ţeles că nu sunt puţine situaţiile în care compasiunea 
celor din jur, ajutorul sau dimpotrivă oprobiul, dezin-
teresul sau culpabilizarea contribuie direct la profilul 
și dimensiunea trăirii.

- Gândirea, memoria și afectivitatea. Acesta este 
și el un aspect care deosebește fundamental psiho-
trauma de toate celelalte tipuri de agresiuni. Avem 



Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Martie 2015 – vol. 21 – nr. 1       9

REFERATE GENERALE  Rezilienţă şi psihotraumatologie – interdependenţe semnificative specifice • Milea Ştefan

în vedere: aprecierea semnificaţiilor și a consecinţe-
lor evenimentelor, incărcătura emoţională prezentă 
sau care a însoţit experienţe anterioare traumatizante, 
amintirea acestora, evaluarea soluţiilor de rezolvare 
disponibile și a capacităţii de a le angaja, alegerea mo-
dului de apărare, calitatea capacităţii de a anticipa a 
gândirii și nu în ultimul rând posibile distorsiuni ale 
acesteia sunt cele mai importante variabile implicate. 
Să reamintim aici și conceptele de traumă cumulativă 
și traumatizare secvenţială menţionate mai sus.

Caracterul personalizat al psihotraumei este cel 
care conferă identitate factorilor potenţial psihopato-
geni. La rândul lor aceștia atestă caracterul personali-
zat al psihotraumei.

l Neconcordanţe temporale specifice între mo-
mentul prezenţei factorului psihotraumatogen și 
cel al constituirii psihotraumei. Este vorba de feno-
menele de temporizare, remanenţă și caracter antici-
pativ .

- Temporizarea procesului de constituire a psi-
hotraumei. De această dată spre deosebire de bine 
cunoscuta și banala perioadă de incubaţie, întârzierea 
constituirii psihotraumei are la bază două mecanisme 
proprii psihotraumatologiei.

Primul mecanism are în vedere procesul uneori 
foarte îndelungat de recunoaștere, conștientizare și 
prelucrare mentală a situaţiei traumatice, a mijloacelor 
de apărare și a raportului dintre ele, proces în care in-
tervin numeroși factori obiectivi, subiectivi, conjunc-
turali sau într-o continuă schimbare. Aici un model 
reprezentativ și sugestiv îl reprezintă abuzul sexual 
la minor și educaţia hiperprotectoare ale căror efecte 
nocive sunt recunoscute de regulă abia la maturitate și 
uneori nici atunci. 

Al doilea mecanism angajat în temporizarea con-
stituirii psihotraumelor este reprezentat de procesul 
bine cunoscut al protejării prin refulare, respectiv ceea 
ce Sillamy (1996) numește „mecanism psihologic in-
conștient de apărare al Eului, prin care sentimentele, 
amintirile și impulsiile neplăcute sau în dezacord cu 
persoana socială sunt menţinute în afara câmpului 
conștiinţei”. 

- Remanenţa trăilor negative, respectiv prelungi-
rea trăirii negative mult după ce factorii care au gene-
rat-o au încetat să mai existe. Aici nu este vorba doar 
de confruntarea obișnuită cu efectele negative directe 
urmare a dramei deja depășite. De această dată sunt 
angajate o serie de mecanisme complexe conștiente și 
inconștiente de auto- întreţinere și reactivare psiho-

logică care uneori pot fi prezente întreaga viaţă. Sunt 
implicate în primul rând memoria, gândirea, sfera 
emoţională și normele morale. După ce agresiunea s-a 
consumat, tot ceea ce înconjoară și menţine vie amin-
tirea evenimentelor, reîntâlnirea cu persoane, obiecte, 
locuri, cuvinte, gesturi, sau întâmplări asemănătoare 
povestite, amintirile care generează retrăiri intruzive 
chinuitoare și foarte important, chiar grija protectoare 
cu care victima este adesea înconjurată, menţin treaz 
trecutul de suferinţă. Se adaugă visele care pot deve-
ni adevărate coșmaruri, fundalul anxios-depresiv care 
face parte din consecinţele obișnuite ale oricărei expe-
rienţe psihotraumatizante și foarte important, propria 
conștiinţă care continuă să chinuie prezentul uneori 
tot mai agresiv. Iată unul din argumentele pentru care, 
pe drept cuvânt, Riedesser și Fischer (2003/2007) 
consideră neadecvată denumirea de post traumatic 
stres disorder.

 - Caracterul anticipativ. Este un aspect cu totul 
aparte, specific psihotraumatologiei. Se știe, subiecti-
vitatea individului bazată pe caracterul prospectiv al 
gândirii, pe instinctul de apărare și pe memorie este 
capabilă să prevadă pericole și capacitatea de a le face 
faţă și să impună adoptarea unui comportament de 
apărare. Numai că o astfel de capacitate anticipativă 
reprezintă o sabie cu două tăișuri. Aceasta deoarece pe 
de o parte, ea este un factor protectiv de importanţă 
majoră deoarece oferă timpul necesar pregătirii unor 
comportamente comandate de prudenţă, și angajării 
unor soluţii de apărare. Pe de altă parte, evaluarea atât 
a dimensiunii riscurilor care ne pândesc sau așteaptă 
cât și pe cea a capacităţii de a le controla nu este tot-
deauna adecvată. Astfel că sunt numeroase și situaţiile 
în care pericolul este supradimensionat sau capaci-
tatea de a le face faţă subevaluate, ceea ce înseamnă 
că subiectivitatea individului poate să exagereze și să 
confere caracter de ameninţări viitoare de necontrolat 
unor situaţii pe deplin rezolvabile și chiar foarte puţin 
probabile.

l Implicarea unor mecanisme autogenetice spe-
cifice, destinate constituirii de psihotraume. Acest 
aspect nu este singular în medicină și pe acest plan 
patologia autoimună este un exemplu. Aici sunt însă 
prezente mecanisme cu totul aparte.

 Un prim mecanism, foarte activ, este cel deja 
menţionat. El se referă la faptul că subiectivitatea 
individului, se poate înșela și atribui statut de factor 
psihotraumaogen unor realităţi pe deplin controlabile. 

Un al doilea mecanism autogenetic îl oferă feno-
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menul și el subliniat, al anticipării în care cel puţin 
exagerările nu sunt de neglijat.

Cel de al treilea mecanism implică domeniul com-
plex al conflictelor intrapsihice nerezolvate. Con-
cepţia psihanalitică vorbește despre opoziţia dintre 
diferitele instanţe ale personalităţii, între conștient și 
componența refulată a inconștientului, ca și de exis-
tenţa unor dorinţe, motivaţii și impulsuri total sau 
parţial incompatibile, inacceptabile sau insuportabile. 
La originea unora dintre conflictele intrapsihice se 
află capacitatea specific umană de a judeca nu numai 
pe alţii ci și pe sine și de a intra în conflict nu numai cu 
cei dintâi ci și cu o parte a forului său interior. Caragiu 
(2015) este de părere că existenţa actuală este domi-
nată de patru perechi de contrarii și anume: plăcere/
durere, putere/slăbiciune, sens/absurd, viaţă/moarte.

C. COMENTARII

Toate cele de mai sus permit a identifica o serie 
de aspecte specifice interacţiunii dintre psihotrauma-
tologie și rezilienţă cu o relevanţă practică deosebită 
şi anume:

1. Subiectivitatea: teritoriu comun rezilienţei și 
psihotraumatologiei. Aceasta deoarece psihotrauma, 
elementul central al psihotraumatologiei, este produ-
sul subiectivităţii, în timp ce aceasta din urmă repre-
zintă și instrumentul principal al demersului rezilient. 

2. Subiectivitatea: veriga centrală a tandemului 
psihotraumatologie-rezilienţă. Este evident că am-
bele domenii au în centrul lor subiectivitatea indivi-
dului la nivelul căreia ele interacţionează și se exprimă 
cu prioritate. Mai mult, în relaţia sa cu psihotrauma-
tologia, rezilienţa recunoaște subiectivităţii patru ro-
luri semnificative și anume:

a -  Primul este cel de actor principal implicat în 
geneza psihotraumelor.

b -  Al doilea, opus primului, este cel curativ, fiind 
principalul factor de decizie și dirijorul proce-
sului rezilient angajat să aleagă, să implice, să 
organizeze și să controleze soluţiile destinate 
depășirii impasului existenţial. 

c -  Al treilea rol este preventiv. Aceasta deoarece 
subiectivitatea, așa cum reprezintă retorta în 
care se constituie psihotraume, tot așa ea, bine 
îndrumată, poate acţiona pe patru căi: a găsirii 
de soluţii, a dezactivării percepţiei exagerate a 

semnificaţiei ameninţărilor prezente sau vii-
toare, a aprecierii realiste a capacităţii de apă-
rare și a eliminării falselor ameninţări. Astfel 
ea poate acţiona preventiv prin transformarea 
condiţiilor indezirabile în agresiuni controlabi-
le şi chiar în probe necesare afirmării propriei 
valori. 

d -  Al patrulea rol este cel maturativ . Pe de o parte 
el este urmarea faptului că subiectivitatea este 
cea care e datoare să delimiteze corect peri-
colele autentice generatoare de psihotraume 
și să lase loc liber desfăşurării confruntărilor 
indispensabile exerciţiului existenţial, antrena-
mentului, experimentării succesului și eșecului, 
modalităţi necesare abilitării diferitelor func-
ţii, încurajării, creșterii încrederii și a stimei de 
sine, atitudinii reziliente și în același timp ne-
cesare dezvoltării psihice normale.

Pe de altă parte, același rol trebuie să-l aibă și 
consilierea rezilientă privind atât eliminarea falselor 
ameninţări, cât şi conștientizarea pericolelor reale mi-
nimalizate sau ignorate.

Din toate acestea se deduce că în cazul 
psihotraumatologiei, rezilienţa este obligată să-și 
concentreze atenţia în primul rând, nu pe factorii pa-
togeni ca în medicină în general, ci pe subiectivitatea 
individului, instrumentul angajat direct în modul în 
care aceștia și mijloacele destinate a le face faţă sunt 
percepute de către individ.

Să amintim și faptul că în realitate nu factorii psi-
hopatogeni sunt direct implicaţi în apariţia manifes-
tărilor patologice, ci psihotrauma gestionată direct de 
către subiectivitate, o realitate distinctă, diferită de 
planul situaţiilorpsihotraumatogene.

3. Factorii cu potenţial psihotraumatogen.Este 
o noţiune atestată de tandemul psihotraumatologie 
- rezilienţă.Explicaţia constă în aceea că în cadrul 
rezilienţei din domeniul psihotraumatologiei un loc 
aparte îl ocupă și situaţiile care stau la baza falselor 
ameninţări inacceptabile, surse ale unor psihotraume 
autentice, de care tot subiectivitatea individului este 
principalul responsabil. Ele sunt cu atât mai impor-
tante pentru rezilienţa asistată, cu cât sunt mai ușor 
de ignorat, mai dificil de anticipat, de recunoscut și 
de înţeles de persoane preocupate să ofere servicii 
utile. În cazul lor trebuie să se ia în calcul nu numai 
prezentul și ceea ce subiectivitatea individului ţine 
adesea numai pentru ea, ci şi viitorul vizat de gân-
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direa prospectivă. Mai mult, tot de ele e strâns legată 
și preocuparea pentru a-l ajuta pe individul asistat să 
plaseze cât mai judicios linia mobilă care delimitează 
ameninţările reale atât de falsele ameninţări, cât şi de 
obstacolele existenţiale indispensabile maturizării şi 
afirmării de sine.Şi demersul invers al conştientizării 
existenţei unor pericole reale ignorate revine tot re-
zilienţei asistate. Desigur că ambele fenomene, cel al 
minimalizării respectiv al amplificării ameninţărilor, 
sunt în primul rând comune copiilor și adolescenţilor 
cunoscuţi pentru ușurinţa cu care se pot înșela și „ve-
dea” pericole inevitabile și inacceptabile chiar și acolo 
unde acestea lipsesc sau dimpotrivă, minimalizează 
sau ignoră pericole evidente.

4. În psihotraumatologie rezilienţa are un ca-
racter strict personalizat. Aceasta determină fiecărui 
caz în parte un grad sporit de complexitate. Pentru 
exemplificare amintim doar implicarea factorilor cu 
potenţial psihotraumatogen particulari fiecărui indi-
vid în parte.

În cazul rezilienţei asistate caracterul strict 
personalizat are o mare importanţă deoarece repre-
zintă un obstacol redutabil pentru toţi cei care vor să 
înţeleagă integral situaţia, s-o evalueze, să-i anticipeze 
evoluţia și să asiste eficient procesul rezilient.

De asemenea caracterul strict personalizat al de-
mersului rezilient în psihotraumatologiepe de o parte, 
impune o cunoaștere minuţioasă a numeroase aspecte 
prezente, trecute și viitoare privitoare la fiecare caz în 
parte. Pe de altă parte, faptul limitează valoarea gene-
ralizărilor automate a constatărilor bazate pe experi-
enţă ca și a trecerii facile de la general la cazuri con-
crete. Mai mult, de această dată trebuie recunoscută și 
existenţa unor diferenţe semnificative între abordările 
individuale și cele colective.

5. Impactul specific al neconcordanţelor tem-
porale asupra demersului rezilient. Indiscutabil că 
neconcordanţele temporale între momentul prezenţei 
factorului psihotraumatogen și cel al instalării trăiri-
lor negative constituie un aspect care pune probleme 
deosebite tuturor celor implicaţi în domeniul rezili-
enţei asistate.

 Fenomenul de temporizare trebuie să ne menţi-
nă atenţia trează și să nu ne amăgim să considerăm 
că totul este în ordine înainte de a evalua situaţia în 
detaliu și de a rămâne cu grija de a reveni ulterior. Tot 
el ne obligă să nu ne culpabilizăm dacă ulterior apar 

probleme pe care nu le-am anticipat.
La rândul său, fenomenul de remanenţă impune să 

nu se considere încheiată grija dacă evenimentul tra-
umatizant a trecut și nici să credem că este suficient 
să îndepărtăm cauza sau să spunem că totul a trecut.

Fenomenul de anticipare a pericolelor insurmon-
tabile și inacceptabile este încă și mai subtil, mai de-
licat și mai rezistent. Dacă de exemplu, el oferă timp 
pentru luarea unor măsuri adecvate de apărare, în ca-
zul caracterului lor fals, el cere o abilitate deosebită 
din partea persoanei de sprijin. Problemele constau în 
dificultatea trasării corecte a demarcaţiei impregnată 
subiectiv între ceea ce este ameninţare reală, ceea ce 
este o exagerare, ceea ce este controlabil sau ceea ce 
este încercare existenţială acceptabilă sau chiar nece-
sară.Înseamnă că nu trebuie omis nici faptul că falsele 
ameninţări pot genera măsuri exagerate sau chiar to-
tal neadacvate de apărare, pot fi blocate fără temei real 
acţiuni al căror risc ar merita asumat ca și comporta-
mente destinate însușirii diferitelor abilităţi, probării 
capacităţii de a depăși obstacole și afirmării de sine 
ceea ce trebuie să fie permanent prezent în mintea 
celui care oferă susţinere celui aflat în situaţii cu risc.

CONCLUZII 

Toate cele de mai sus ne permit a afirma că:
l Psihotraumatologia are în cadrul rezilienţei asis-

tate un loc aparte în care abordările sunt subordonate 
direct particularităţilor specifice ale psihotraumei

l Pentru a fi eficient profesionistul din domeniul 
tandemului psihotraumatologie-rezilienţă asistată 
trebuie să acţioneze prin și în consens cu subiectivita-
tea individului. 

l In cadrul tandemului psihotraumatologie-rezili-
enţă asistată atenţia trebuie mutată de pe factorii psi-
hotraumatogenii pe subiectivitatea individului placă 
turnantă atât a procesului patogen cât și a demersului 
curativ și profilactic.

l Demersul rezilient din cadrul psihotraumatolo-
giei este strict personalizat cea ce impune o cunoaș-
tere minuţioasă atât clinică, a trecutului prezentului 
și viitorului persoanei sau grupului populaţional vizat 
cât și a contextului socio-cultural economic și ambi-
ental.

l Demersul rezilient în cadrul psihotraumatologi-
ei este dator să accepte să identifice și să se bazeze pe 
două noţiuni noi, cea de factor psihotraumatogen și 
cea de factor cu potenţial psihotraumatogen.
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A. INTRODUCTION.

Resilience and psychotraumatology are two areas 
with basic notions that do not have unanimously 
accepted definitions. Therefore, we shall choose such 
essential operational formulas that are indispensable to 
a coherent approach to the subject. Thus:

1. Resilience is a term used in other areas, too. 
In the field of psychology, it is a concept without 
a generally accepted consensus (Manciaux- 2001 
Lighezzolo and Tuchey -2004, -2011 Ionescu). At 
basic level, it represents the ability to deal with adverse 
life situations by oneself. A more elaborate and more 
adequate formulation emphasizes that resilience is not 
limited to mere resistance (with which it should not 
be confused), but it also takes into account a process 
of exploitation of the confrontation and of recovering 
from it strengthened. Or, what Tomkiewicz (2001) 
calls, a certain personality enrichment and Pourtois 
et al. (2011) label as positive neo-development. 
Furthermore, resilience is a complex, interactive, 
shared and permanent process, meaning that it is as 
old as humankind is, it uses personal and contextual 
resources, is universal and takes place in interaction 
with the people around, with the physical, social and 
cultural environment. It has an individual form and a 
group form; there is also a natural form and one that 
Ionescu (2006) named ‘assisted resilience’.

2. Natural resilience is the ability to cope with 
adverse conditions of life without outside assistance 
provided for this purpose.

3. Assisted resilience. If natural resilience is the 
one that, in the opinion of Ionescu (2011), is carried 
out without any help offered by professionals, assisted 
resilience is the process facilitated deliberately by 
outside help. It begins with the identification of 
individuals, groups or communities at risk and with the 
development of certain preventive programs aiming 
at encouraging, supporting, stimulating and even 
initiating the resilient behaviour. The approach focuses 
on: 

• Respecting, encouraging and stimulating the in-
dividual’s right to his/her own order, to decide 
what and how it has to be done, and to act ac-
cording to his/her own health promoting op-
tions; 

• Identifying the individual spots of resistance, the 
skills, the support people whom Cyrulnik (2001) 
has called tutors of resilience, and the social sup-
port networks; 

• Finding and updating the protective factors and 
the resources existing in the patient and in the 
community; 

• Stimulating the skills and creativity; 
• Instilling and fostering hope, optimism, confi-

dence and self-esteem; 
• Building empathic relationships and favourable 

conditions, which means intervention on family, 
friends, peers and the community including des-
tigmatizing actions; 

• Stimulating the effort to seek and find one’s own 
solutions to resolve situations as well as the sup-
port persons; 

• Finding and providing affordable solutions and 
solving formulas including the one to forgive and 
come to terms with the situation; 

• Counselling regarding the choice of optimal so-
lutions and how to accomplish them, as well as 
stimulating and encouraging efforts to continue 
and finalize the chosen solutions; 

• Counselling, teaching, helping to cope with dif-
ficulties but without being substituted; 

• Last but not least, identifying confrontations 
necessary to the existential exercise, to training, 
experimenting success and failure, evidence and 
means of increasing both confidence and self-
esteem and a genuine resilience.

4. Psychotraumatology is “the science that deals 
with the study and treatment of injuries of the soul” 
(Riedesser and Fischer -2003 / 2007).

5. Psycho-pathogenic factor (context or event). 
Although this concept is very widely used, surprisingly, 
its definition is found neither in DEX nor in the 
available specialized dictionaries. We believe that, 

*
*         *
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in general, it includes everything that by nature, 
obviously, determines psychobiological dysfunction. 
(We do not say mental disorders because, on the one 
hand, they are at their basis, and, on the other hand, 
mental disorders are associated with other clinical 
manifestations (somatization disorders),  which, not 
infrequently, and especially in children and adolescents, 
occupy the foreground of the clinical picture).

 We say that it leads naturally to psychobiological 
dysfunction in order to emphasize the fact that 
their harmfulness is intrinsic, authentic and widely 
recognized by external observers as opposed to factors 
that only the individual subjectivity considers harmful.

The term psycho-pathogenic factor covers two 
distinct realities. The first one is represented by factors 
that act pathogenically by means of certain physiological 
mechanisms. The second one includes factors that 
directly affect the brain, such as the physical, chemical, 
biological, genetic agents, etc.

Within the category of factors acting pathogenically 
through psychological mechanisms, some are part 
of those, whom we shall call psychotraumatogenic 
because, as we shall see, they can be metamorphosed 
into psychotraumas.

Other factors in this category, different from them, 
use other pathogenic psychological mechanisms and 
pathways. For example, they operate insidiously, well 
concealed or provide secondary benefits as in the case 
of  hyper-protective education (Milea 2006), of some 
forms of sexual abuse, of dependence state or of what, 
in a more general formulation, Riedesser and Fischer ( 
2003/2007) call under- and oversocialisation.

6. Psychotrauma (PT) psychotraumatic factor, 
psychic trauma (Talaban Andrucovici - 1992), 
psychic traumatism (Lafon -1973,  Laplanche and 
Pontalis - 1988, C Barrois - 1997), or simplified, 
trauma or traumatism (Popescu-Neveanu -1978, 
DEX -1984, -1996 Sillamy, Chemama 1997). All 
these are synonymous notions that came to be 
used colloquially, too, but they are not sufficiently 
and clearly individualised, since we consider that 
they are erroneously confused with the notion of 
psychopatogenic factor, context or event (see also 
Milea -2014).

  For Riedesser and Fischer (2003/2007), psychic 
traumatization “is defined as a vital experience of 
discrepancy between threatening situational factors 
and individual possibilities of command, an experience 

that is accompanied by feelings of helplessness and 
defenceless abandonment, which produces a lasting 
shattering to the understanding of the self and of the 
world. In fact, psychotrauma is a form of psychobiological 
dysfunction that can be defined as negative (mental) 
experience generating disorders, built through the 
subjective processing of the external or internal, 
present or future, reality, which is perceived as source 
of injury appreciated as inevitable and unacceptable. 
(Milea -2014). Here, when it comes to internal factors, 
we consider the thoughts, ideas, opinions, memories, 
feelings, one’s own conscience, pulsions etc.

In the case of psychotrauma, between external 
or internal factors that are at its origin, individual 
subjectivity is interposed, as a retort where such 
factors are processed, putting its own stamp on three 
key elements. It operates in the assessment of the 
significance of external or internal factors, in the 
assessment of the individual’s ability to cope (an aspect 
to be stressed) and of course, in the appreciation of the 
relationship between the first two values.

It is not just the feelings that are characterized 
by brutality, great intensity, dramatic and unexpected 
nature, as it is usually assumed, but also the vast 
number of those who, although apparently modest, 
are distinguished by persistence over time, repetitive 
character, cumulative action, ability to potentiate or 
to use vulnerabilities, critical periods of development 
or unfavourable circumstances. It is the merit of Kahn 
(1963) and of Keilson (1979) quoted by Riedesser and 
Fischer -2003 / 2007) to have introduced the notions 
of cumulative trauma, respectively the one of sequential 
traumatization.

Of course, situations or factors recognized as 
psychopathogenic are primarily at the origin of 
psychotrauma. But it is not all of them, and not only 
them. This is because, on the one hand, the involvement 
of subjectivity does so that, for various reasons, some 
psychopathogenic factors would not be metamorphosed 
into psychotraumas. On the other hand, as we shall see, 
other factors of the external or internal environment, 
although devoid of danger, may be incorrectly placed 
by the individual’s subjectivity at the origin of certain 
psychotraumas. As such, the definition psychotrauma 
centred on the involvement of individual subjectivity 
requires a delineation of two new concepts that can 
be called: a - psychotraumatogenic factors and b - 
potentially psychotraumatogenic factors. 

a - Psychotraumatogenic factors. We emphasize, 
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that they are not psychopathogenic. The concept 
includes those external or internal factors that may 
underlie psychotraumas. We say they may underlie 
and not that they underlie because, as we shall see, 
they do not automatically lead to the establishment 
of psychotraumas. It is a separate concept. It is 
delimited from the concept of psychopatogenic factor 
and has to be separated from it because just as not all 
psychopatogenic factors are also psychotraumatogenic, 
the vice versa is not valid, either. Indeed, this time, 
subjectivity, the retort where psychotraumas are 
created, may operate discriminations on the external or 
internal reality that it is facing. As a result, depending 
on the individual and on the situation, four different 
situations may be identified in practice.

-   The first of them, the ordinary one, is represented 
by the confrontation with psychopatogenic 
factors, which, being qualified, are converted into 
psychotraumas.

-  The second aspect takes into consideration the 
meeting with factors similar to the above ones. But 
this time, for various reasons beyond them, some of 
them being temporary, factors such as age, mental 
level, presence of certain cognitive disability, 
personality structure, situational or socio-cultural 
context, lack of experience or knowledge, etc. are 
not recognized by subjectivity as a real source 
of insurmountable and unacceptable injury and 
therefore they are minimized or even ignored. 
This means no psychotrauma is constituted 
and there are no pathological consequences. 
However, depending on the situation, some of 
these factors may employ other psychopathogenic 
mechanisms, different from the ones belonging to 
the psychotraumatic model. We give the example 
of groundlessly ignoring or minimizing certain 
risks and even accepting them without any strong 
reason as in the case of vagrancy, the participation 
in antisocial acts, or the use of drugs.

-  The third aspect relates to situations where 
the genuine psychopatogenic factors are not 
psychotraumatogenic because, as mentioned 
above, by their nature, they either use other 
pathogenic psychological mechanisms, or assault 
the brain directly.

-  And finally, the fourth aspect, the most outstanding 
one, is represented by the meeting with factors 
of the internal or external environment, devoid 
of intrinsic psychopatogenic nature but which, 

sometimes erroneously, the subjectivity perceives 
as uncontrollable aggressors and converts them 
into psychotraumas. Excessive prudence, self-
distrust or lack of experience or various forms 
of vulnerability may be at the root of this 
phenomenon.

b - Potentially psychotraumatogenic factors. It 
is a new concept (Milea-2014) designed to delineate 
the factors as mentioned above, although by their 
nature, they have nothing, or no sufficient reason, to 
be metamorphosed into psychotrauma; for strictly 
personal reasons, each individual’s own subjectivity may 
wrongly invest them with such a meaning. In other 
words, they become a source of false psychotrauma, only 
after their erroneous processing by the individual’s own 
subjectivity and only if it confers such status to these 
factors. That occurs because of the intervention, alone 
or in combination, of four inadequate mechanisms, 
namely: 

a - investing a neutral or banal situation with a 
status of a source of insurmountable and unacceptable 
injury; 

b - amplifying exaggeratedly the significance of an 
otherwise controllable risk; 

c - minimizing the individual’s resources, ability or 
possibility to overcome the situation; 

d - incorrectly assessing the relationship between 
the level of risk and the defence means available. The 
reverse phenomenon is well known, too, where the 
real dangers are ignored or minimized by individual 
subjectivity in the same way as the involved person can 
accept the risk and even the sacrifice knowingly, i.e. 
starting from certain beliefs or from hopes of obtaining 
certain advantages, if only a future life.

It results that, on the one hand, it is the subjectivity, 
which varies from one individual to another, that, starting 
from false premises, builds and certifies the category of 
potentially psychotraumatogenic factors, transforms 
them into authentic psychotraumas, and contributes 
to their great thematic diversity. From within it, each 
individual chooses only what his subjectivity sees fit. 
As such, potentially psychotraumatogenic factors can 
be placed in the present, past or future, (within them, 
the anticipation phenomenon being very productive) 
can be totally neutral, or just exaggerations of 
existential obstacles that can be overcome, or accepted 
and very often necessary to training, normal growth 
and development or to the assertion or valuing of the 



 GENERAL STUDIES Resilience and psychotraumatology - specific significant interdependences.  • Milea Ştefan

Romanian Journal of Child and Adolescent Neurology and Psychiatry  – March 2015 – vol. 21 – nr. 1       15

individual.
On the other hand, potentially psychotraumatogenic 

factors represent a distinct reality within the 
etiopathogenic factors because by their intrinsic nature 
they are not harmful. That puts them outside the 
scope of factors recognized as psychopatogenic. It also 
constitutes them in a special category, which makes 
a distinct mark among the psychotraumatogenic 
factors, although, in their turn they are rightful part of 
it. However, they are intertwined both with the ones 
and with the others at the pole where both types are 
intertwined with normality and life’s maturation tests.

B.  PSYCHOTRAUMA, A SPECIAL 
ATTACKER ENDOWED WITH 
FEATURES HAVING SPECIFIC 
IMPACT ON THE RESILIENCE 
APPROACH.

We consider:
l The character of a product of the individual 

subjectivity. Being a form of living and thus, in its turn, a 
subjective structure, psychotrauma is actually the direct 
cause of the disorders that represent it at clinical level. 
This is because, on the one hand, subjectivity is what 
decides which of the elements of external or internal 
reality are adverse and whether and how they can be 
coped with honourably. On the other hand, following 
the track psychotraumatogenic event à psychotrauma 
à disorder, subjectivity again is  also the one that has 
the last word. It results that psychotrauma is not the 
event that the individual has to face, but it is what and 
how the individual’s subjectivity appreciates as being 
real, after processing and assessing that particular 
event, and, not least, the means to cope with it. In other 
words, it is a distinct reality, different in content and 
form from its source.

l The strictly customised character. It is a major 
feature with multiple causes and meanings. It is due to 
the involvement of individual subjectivity, the instance 
varies from one individual to another, so that what may 
be a drama for a certain person, for another, it is a simple 
misfortune, a funny situation or even a beneficial one. 
The following issues contribute to the phenomenon:

- Personality of the individual, where genetic 
heritage, the quality of early childhood attachment 
relationships, life experience, present and future 
options, etc. get involved as variables. 

- Socio-cultural component, that involves the 

moral norms and social values to which the individual 
adheres, the  relationships with others and their opinions, 
the offer of support on the part of the community or 
the lack of it, the law, the feelings of shame and guilt, 
the social inequality etc. It is well understood that there 
are many situations where compassion of others, their 
help or, on the contrary, their disapproval, disinterest or 
culpability contribute directly to the profile and size of 
experience.

- Thinking, memory and affectivity. This aspect, 
too, makes psychotrauma fundamentally different 
from all other types of aggression. We consider the 
assessment of meanings and consequences of events, 
existing emotional burden or one that accompanied 
anterior traumatic experiences, their memories, 
assessment of the available solutions and of the ability 
to engage them, choice of defence manner, the quality 
of the ability to predict of the thinking and the possible 
distortion of its most important involved variables. Let 
us recall here the concepts of cumulative trauma and 
sequential trauma that have been mentioned above.

The customised character of psychotrauma is the one 
that gives identity to the potentially psychopatogenic 
factors. In turn, they prove the customised character of 
the psychotrauma.

l Specific temporal discrepancies between the 
moment of the presence of the psychotraumatogenic 
factor and the one of the formation of psychotrauma. 
We mean here the phenomena of temporization, 
reminiscence and anticipatory character.

- Temporization of the process that establishes 
the psychotrauma. This time, unlike the well-
known and trivial incubation period, the delay in 
the constitution of psychotrauma is based on two 
mechanisms characteristic to psychotraumatology.

The first mechanism takes into account the process 
of recognition, awareness and mental processing of 
the traumatic situation (that sometimes may take 
a very long time), a process that also includes the 
means of defence and the ratio between them, and 
one that involves many objective, subjective, incidental 
or constantly changing factors. A representative and 
suggestive model here is the child sexual abuse and 
hyper-protective education whose harmful effects are 
usually recognized only at maturity and sometimes not 
even then.

The second mechanism employed to delay the 
establishment of psychotraumas is the well-known 
process of protecting the discharge or what Sillamy 
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(1996) calls “the ego’s unconscious psychological 
defence mechanism through which feelings, memories 
and impulses that are unpleasant or in disagreement 
with the social person are kept outside the field of 
consciousness”.

- Remanence of negative experiences, respectively 
the extension of negative experience well after the 
factors that generated it has ceased to exist. This is not 
just the usual confrontation with direct negative effects 
due to already overcome drama. This time, a series of 
complex mechanisms of conscious and unconscious 
self-maintenance and psychological reactivation are 
engaged and may sometimes be present along the 
whole life. They are primarily involved in memory, 
thinking, emotional sphere and moral norms. Once 
the aggression has been consumed, everything that 
surrounds and keeps the memory of events alive (i.e. 
reunion with people, objects, places, words, gestures, or 
similar events recounted, memories generating painful, 
intrusive replications of the experience, and, very 
importantly, even the protecting care, which the victim 
is often surrounded with) keep the past suffering 
awake. To these, one should add the dreams that 
can become true nightmares, the anxious-depressive 
background that is part of the normal consequences 
of any psychotraumatizing experience and, very 
important, one’s own conscience that continues to 
torment the present, sometimes more and more 
aggressively. Here is one of the reasons why Riedesser 
and Fischer (2003/2007) rightly consider the name of 
post-traumatic stress disorder as unreasonable.

- Anticipatory character. This is a very special 
aspect, specific to psychotraumatology. We know that, 
the individual’s subjectivity based on the prospective 
nature of thinking, on the defence instinct and on 
memory is able to foresee dangers and the ability to cope 
with them and to enforce the enactment of a defensive 
behaviour. However, such a predictive capability is a 
double-edged sword. This is because on the one hand, 
it is a protective factor of major importance since it 
gives the necessary time to prepare a kind of behaviour 
required by caution, and to engage certain defence 
solutions. On the other hand, the assessment of both the 
size of the risks lurking or waiting for us, and the ability 
to control them is not always appropriate. Therefore, 
there are many situations, too where the danger is 
oversized or ability to cope is undervalued, which 
means that the individual’s subjectivity may exaggerate 
and confer a character of future, uncontrollable threats 

to situations that could be fully resolved and are even 
very unlikely.

l Involvement of certain specific autogenetic 
mechanisms for the establishment of psychotrauma. 
This aspect is not singular in medicine and the 
autoimmune pathology is an example in this respect. 
However, in this case, peculiar mechanisms are present.

A first mechanism, a very active one, has already 
been mentioned. It refers to the fact that that the 
individual’s subjectivity can be deceiving and may 
assign a status of psychotraumaogenic factor to fully 
controllable realities.

A second autogenetic mechanism is provided by 
the already pointed out phenomenon of anticipation 
where at least the exaggerations are not to be neglected.

The third mechanism involves the complex of 
unresolved intrapsychic conflicts. The psychoanalytic 
concept speaks of the opposition between different 
instances of the personality, between the conscious and 
the repressed component of the unconscious, as well as 
of the existence of desires, motivations and impulses 
that are totally or partially incompatible, unacceptable 
or insufferable. At the origin of some of intrapsychic 
conflicts is the specifically human capacity to judge 
not only the others but also oneself and to enter in 
a conflict not only with the former but also with the 
interior part of the self. Caragiu (2015) believes that 
four pairs of opposites dominate the current existence, 
namely: pleasure / pain, strength / weakness, sense / 
absurd, life / death.

C. DISCUSSIONS

All the above allows the identification of certain 
aspects of greatest practical importance that are specific 
to the interaction between psychotraumatology and 
resilience, namely:

1. Subjectivity: the common ground of 
psychotraumatology and of resilience. This is because 
psychotrauma, the core of psychotraumatology, is the 
product of subjectivity, while the latter is the main 
instrument of the resilience approach.

2. Subjectivity: a central section of the tandem 
psychotraumatology-resilience. It is obvious that both 
areas have individual subjectivity in their centre. At its 
level they interact and express themselves with priority. 
Moreover, in its relationship with psychotraumatology, 
resilience recognizes four significant roles of subjectivity, 
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namely:
a -  First is the role of main actor involved in the 

genesis psychotraumas.
b -  The second, opposite to the first, is the curative 

role, being the main decision factor and the 
conductor of the resilience process employed 
to choose, to engage, to organize and to control 
solutions meant to overcome the existential 
impasse.

c -  The third role is preventive. This is because 
subjectivity, being the retort where psychotrauma 
is constituted, in the same way, when it is well 
directed, can act in four ways: to find solutions, 
to deactivate exaggerated perception of the 
significance of current or future threats, to 
appreciate realistically the capacity of defence 
and to eliminate false threats. Thus, it can 
act preventively by transforming undesirable 
conditions in controlled aggressions and even in 
samples necessary to the statement of one’s own 
values.

d -  The fourth role is the maturing one. On the 
one hand, it stems from the fact that subjectivity 
is one that is meant to properly delineate the 
genuine dangers generating psychotrauma and 
leave the free space necessary to the development 
of confrontations that are indispensable to 
existential exercise, to training, to experiencing 
success and failure, ways necessary to the 
empowerment of various functions,  of 
encouragement, of increasing confidence and  
self-esteem, of resilient attitude that is also 
necessary to normal mental development.

On the other hand, resilience counselling should 
have the same role, concerning both the elimination 
of false threats and the awareness of minimized or 
ignored real dangers.

From all these, it is inferred that, in the case of 
psychotraumatology, resilience is required to focus 
primarily, not on pathogenic factors like in medicine in 
general, but on the subjectivity of the individual, which 
is the instrument employed directly in the way they, 
together with the means meant for dealing with them 
are perceived by the individual.

Let us not forget that, in reality, it is not the 
psychopatogenic factors that are directly involved in 
the development of pathological manifestations, but 
the psychotrauma that is managed directly by the 
subjectivity of the individual. It is a distinct reality, 

which is different at the level of psychotraumatogenic 
situations.

3. Potentially psychotraumatogenic factors. It is a 
proven concept of the psychotraumatology – resilience 
tandem. This may be explained by the fact that within 
the resilience belonging to psychotraumatology, a 
special place is also held by circumstances underlying 
unacceptable false threats. Such threats are the sources 
of authentic psychotraumas, and the individual 
subjectivity is the main responsible factor for them.  
They are the more particularly important for assisted 
resilience, as they are easier to ignore, more difficult to 
anticipate, recognize and understand by the persons 
concerned to provide useful services. In their case, one 
must take into account not only the present and what 
the individual subjectivity present often keeps to itself 
but also the future targeted by the prospective thinking. 
Moreover, they are also closely related to the efforts to 
help the assisted individual to place as judiciously as 
possible the mobile line demarcating the real threats 
from both the false threats and the obstacles that are 
indispensable to the existential maturation and self-
assertion. The reverse approach of the awareness of the 
existence of ignored real dangers belongs also to the field 
of assisted resilience. Of course, both phenomena, that 
of minimizing, respectively of amplifying threats, are 
primarily common with children and adolescents, who 
are known for the ease with which they may deceive 
themselves and “see” inevitable and unacceptable 
hazards even where they are missing or, conversely, they 
minimize or ignore obvious threats.

4. In psychotraumatology, resilience has a 
strictly customised character. This results in a high 
degree of complexity for each case. For example, we 
shall mention only the involvement of potentially 
psychotraumatogenic factors that are peculiar to each 
individual in part.

In the case of assisted resilience, the strictly 
customised character is of great importance because 
it represents a formidable obstacle for those who 
want to fully understand the situation, to evaluate it, 
to anticipate its evolution and to assist the resilience 
process effectively.

Moreover, the strictly customised character of the 
resilience approach in psychotraumatology, on the one 
hand, requires a thorough knowledge of many aspects 
of the present, past and future relating to each case. 
On the other hand, the fact restrains the automatic 
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generalization of findings based on experience and 
of the easy a transition from general to specific, 
actual cases. Besides, this time, significant differences 
between individual and collective approaches should be 
acknowledged, too.

5. Specific impact of temporal inconsistencies on 
the resilience approach. Unquestionably, temporal 
inconsistencies between the moment of the presence of 
the psychotraumatogenic factor and the establishment 
of negative emotions is an issue facing all those involved 
in the field of assisted resilience.

The temporization phenomenon should keep our 
attention awake and we should not delude ourselves to 
believe that everything is in order before assessing the 
situation in detail and taking care about returning later 
on. It also obliges us not to feel guilty if problems occur 
subsequently that have not been anticipated.

In turn, the remanence phenomenon requires 
that care should not be considered completed if the 
traumatic event has passed or to believe that it is 
sufficient to remove the cause or to say that everything 
has passed.

The phenomenon of anticipation of insurmountable 
and unacceptable hazards is even more subtle, delicate 
and durable. If, for example, it provides time for 
responding appropriately, for defence, in the case of 
their false nature, it requires a special ability on the 
part of the support person. The problems consist 
in the difficulty of tracing the proper demarcation, 
impregnated with subjectivity, between what is genuine 
threat, what is an exaggeration, what is controllable 
or what is acceptable or even necessary existential 
challenge. It means that we should not overlook the 

fact that false threats can generate exaggerated  or even 
totally inadequate  defence measures, can block actual 
actions without cause, whose risks would deserve to 
be assumed as behaviours meant for different skills, 
proving the ability to overcome obstacles and self-
assertion, which must be always present in the mind 
of the one who provides support to the person in risk 
situations.

D.  CONCLUSIONS. 

All of the above allow us to state that:
l Psychotraumatology has a special place within 

assisted resilience, where approaches are subordinated 
directly to the particularities of psychotrauma.

l To be effective, the professional in the field of 
the tandem psychotraumatology- assisted resilience 
must act through and in consensus with individual 
subjectivity.

l Within the tandem psychotraumatology-assisted 
resilience, the focus should be moved out from the 
psychotraumatogenic factors to the subjectivity of the 
individual, which is the turntable both of the pathogenic 
process and of the curative and prophylactic approach.

l The resilience intervention within 
psychotraumatology is strictly customised, which 
requires a thorough knowledge both clinical, of the 
past, present and future of the targeted person or 
population group, and of the socio-cultural economic 
and environmental context.

l The resilience intervention within 
psychotraumatology is obliged to accept to identify and 
to build on two new concepts, the psychotraumatogenic 
factor and the potentially psychotraumatogenic factor.


