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Al VIII-lea Congres Internațional al AIPCF 

26-28 iulie 2018 - Lyon Franța 

Istorie și povești ale cuplurilor în psihanaliza de cuplu și familie 

 

 

Argument 

Clinica cuplurilor și familiilor se confruntă cu problema Istoriei (sociale, culturale și politice) și cu istoriile 
singulare. 

Congresul AIPCF din 2018 va supune reflecției abordările contemporane ale psihoterapiilor psihanalitice de 
cuplu și de familie. Abordările pot fi diferite în funcție de culturi, formări și referințe ale fiecăruia. Unele vor 
pune accentul mai mult pe istorie și reconstruirea sa pentru a depăși procesele de repetiție, altele vor 
insista mai mult pe aici și acum, în mersul procesului analitic. 

Vom putea de asemenea să interogăm realitatea traumatismelor inter și transgeneraționale și fantasmele 
care conferă un discurs romanului familial. 

Traumele marchează ștergerea sensului atât în colectiv și în filiație cât și în legătura cu celălalt și cu ceilalți. 

Nu este vorba despre a reconstrui o istorie reală ci despre a revizita și a scrie împreună o istorie nouă. 
Spațiul terapeutic intermediar între culturile de origine și noile forme culturale trebuie să permită cuplurilor 
și familiilor să-și construiască propria istorie în prezent. 

Poziționarea internă a analistului va trebui să-i permită să scape de o înțelegere lineară defensivă și să 
susțină un travaliu de elaborare pentru ca istoria să se conjuge la toate timpurile: trecut, prezent și viitor. 

Suferința cuplurilor și familiilor rezultă dintr-o luptă constantă contra confuziei refuzând incertitudinea 
adesea necesară creativității și evoluției. 

Ca de obicei, plecând de la clinică și de la procesele transfero-contra-transferențiale, putem propune 
schimburi propice elaborării. 
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