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A consemnat Delia Apostol-Hanzelik 

Mai întâi am admirat-o în fotografii, apoi i-am urmărit programele și 
iniţiativele și mi s-au părut foarte reușite, ţintite și ancorate în realitatea 
imediată și în nevoile celor cărora le sunt adresate. Apoi am cunoscut-o 
personal. Malvina Roșu este mai mult decât un psihoterapeut în plină 
ascensiune, o profesionistă responsabilă și foarte muncitoare. Este o 

persoană caldă și binevoitoare, atentă, empatică și profundă, care emană 
echilibru și calm și cu care mi-a făcut o reală plăcere să stau de vorbă.

www.malvinarosu.ro
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Psychologies: Dragă Malvina, mi-ar plăcea să 
împărtășim cititorilor revistei măcar o parte 
din conversaţia noastră. E adevărat, nu e loc 
aici de povestit despre istoria teatrului și a 
religiilor, despre literatură, artă sau filosofie. 
Dar cred că e important să le punem în 
context, pentru că sunt subiecte care ţi-au 
amprentat personalitatea și care ne-au relevat 
multe puncte comune, transformând un 
simplu interviu jurnalistic într-un regal. O 
primă întrebare pentru tine, aici, pe canapeaua 
Psychologies ar fi – de unde ţi se trage 
curiozitatea și pasiunea asta pentru oameni? 
Malvina Roșu: Încă din adolescenţă am simţit 
să-mi hrănesc curiozitatea și pasiunea pentru 
istorie, literatură și teatru. Am citit mari autori ruși 
precum Tolstoi, Dostoievski și Cehov și am mers 
săptămânal la teatru (am urmat cursurile Colegiului 
Naţional de Arte Dinu Lipatti), așa că preocupările 
mele erau în mare parte în această sferă. Îmi doream 
să descopăr cât mai multe lucruri despre natura 
umană, să înţeleg mecanismele de funcţionare ale 
minţii, să înţeleg relaţia omului cu divinitatea, 
să-l descopăr pe Dumnezeu. L-am citit pe Mircea 
Eliade și prin el mi s-a deschis o nouă dimensiune 
a curiozităţii, odată cu lectura volumelor sale de 
Istoria credinţelor și ideilor religioase. Am văzut 
lucrurile dintr-o altă perspectivă și am simţit mai 
mult nevoia de a cunoaște omul în complexitatea 
lui. Apoi am vrut să explorez creștinismul ca parte 
din istoria lumii și am înţeles că nu putem avea 
o viziune completă asupra naturii umane fără 
spiritualitate. Așa se face că după liceu am urmat 
cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Pentru 
mine a fost cea mai bună alegere pentru că mi-am 
îmbogăţit cunoștinţele și m-am fundamentat ca 
om, ca repere și valori.

Ţi s-au legat informaţiile din mai multe 
perspective și ai descoperit lucrurile într-un 
mod exhaustiv. 
M. R.: Da. Mai mult decât atât, părţile didactică 
și practică din facultate le-am îmbinat cu asistenţa 
socială, astfel încât am descoperit vulnerabilitatea 
și suferinţa cu care se confruntă omul. Toate 
aceste contexte de viaţă m-au făcut să mă implic 
în proiecte de voluntariat, acţiuni specifice pentru 
ONG-uri și centre de îngrijiri paliative. 

Care a fost primul tău contact cu oamenii 
din postura de studentă, exersând asistenţa 
socială, la început?

M. R.: Prima experienţă a fost într-un centru de 
îngrijiri paliative, unde am fost implicată în mai 
multe programe de suport pentru pacienţii oncologici. 
Iar a doua experienţă importantă a fost la un orfelinat, 
ţin minte că eram în perioada sărbătorilor de Crăciun 
și mergeam din centru în centru să colindăm și să 
oferim daruri copiilor. Ulterior m-am implicat într-un 
program de consiliere vocaţională și dezvoltare 
personală pentru acești copii. 

Povestește-mi un pic mai îndeaproape. Dă-mi 
un instrument de dezvoltare personală prin 
teatru. Ce îi învăţaţi pe copii, de exemplu? Să 
își recunoască mai ușor emoţiile, să și le exprime 
cu mai mare diversitate și precizie?
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profesională și să concep programe de dezvoltare 
personală, atât pentru copii și adolescenţi, cât și pentru 
adulţi. Ele sunt rezultatul multor cursuri și demersuri 
pe care eu le-am făcut de-a lungul anilor în ţară și 
în străinătate. În cadrul unui program de dezvoltare 
personală pun foarte mult accentul pe dezvoltarea 
empatiei, asertivităţii și a inteligenţei emoţionale. 

Ce te-a făcut să iei decizia de a face facultatea 
de psihologie? 
M. R.: În cadrul unui program de voluntariat pe care 
îl desfășuram într-un spital de oncologie pediatrică, 
am trăit o experienţă care m-a marcat, iar după aceea 
m-am înscris la Facultatea de Psihologie. Petreceam 
destul de mult timp acolo pentru că mergeam de trei 
ori pe săptămână și m-am atașat de copii. Neavând 
experienţa unui psihoterapeut în cadrul activităţilor 
pe care le desfășuram cu ei, am trecut din empatie 
în identificare. Am înţeles atunci că trebuie să încep 
un demers terapeutic și de formare pentru a ajunge 
un psihoterapeut profesionist. 
Evenimentul care m-a marcat a fost ziua când una 
dintre fetiţele cu care lucram a fost rasă în cap ca 
pregătire și adaptare, pentru că urma să intre în 
operaţie. În ziua respectivă aveam întâlnire pentru 
activităţile de grup, iar ceilalţi copii când au văzut 
această schimbare la ea, au început să o complimenteze, 
să îi spună că este frumoasă. Un băieţel a mers la ea, 
a luat-o în braţe și i-a spus că este cea mai frumoasă 

M. R.: De exemplu, profesoara mea de actorie din 
liceu lucra și la radio Itsy Bitsy. Așa că ne lua să 
o ajutăm ca asistenţi la proiectele ei de dezvoltare 
personală prin teatru. Desfășuram diverse exerciţii 
de improvizaţie, de schimb de roluri, prin care copiii 
își dezvoltau creativitatea, empatia și abilităţiile 
de comunicare. Am observat că astfel învaţă să 
recunoască și să își gestioneze emoţiile mai ușor. 

Foarte adevărat. Odată ce emoţia e în afara ta 
și o poţi privi jucată ca pe un rol, poţi s-o vezi 
mai bine...
M. R.: Desigur. Copiii găsesc distractive și exerciţiile 
de dicţie, de exprimare și expresie, exerciţiile de 
atenţie și de memorie. Cred că actoria ajută foarte 
mult la dezvoltarea personală a copiilor. Majoritatea 
exerciţiilor din psihologia dezvoltării copilului provin 
din sfera actoriei.

Îţi place să le folosești în continuare? O bună 
parte din activitatea ta curentă e dedicată 
copiilor și adolescenţilor. Cred că aceea a fost 
dragostea dintâi și ai continuat și acum, nu?
M. R.: Să știi că n-aș putea să spun că am o dragoste 
dintâi pentru că ele au venit la pachet pe toate cele 
trei planuri. Și nici n-aș putea să fac un singur lucru, 
pentru că sunt o persoană dinamică, implicată în 
diverse activităţi. Îmi place foarte mult și să predau 
și așa am început să susţin cursuri de formare 
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fată pe care a văzut-o vreodată. Evident, că mi-au dat 
lacrimile, iar cei mici au început să mă încurajeze, 
inclusiv respectiva fetiţă care mi-a spus să fiu liniștită 
pentru că ea va fi bine, iar după operaţie ne vom 
întâlni din nou. Am rămas impresionată. După 
acest eveniment, mi-am dorit să învăţ să ajut acești 
copii într-o manieră profesionistă. Și uite așa, m-am 
înscris și la Facultatea de Psihologie, făcând în paralel 
programul de masterat și diverse formări. Așa am 
început această frumoasă călătorie în profesia de 
psihoterapeut.

Știu că faci parte dintr-o asociaţie împreună cu 
care creaţi evenimente caritabile și menite să 
sprijine și să educe opinia publică românească 
în privinţa bolilor din sfera oncologică. Poţi să 
îmi spui mai mult?
M. R.: În timpul facultăţii am cunoscut foarte mulţi 
oameni care m-au susţinut și cu care am reușit să 
dezvolt proiecte caritabile. În cadrul Asociaţiei de 

Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală de Grup, 
am susţinut grupuri de suport terapeutic pentru 
copiii bolnavi de cancer, dar și pentru părinţii 
acestora, pentru că și aceștia trăiesc drama vieţii 
lor. Povestea mea și a asociaţiei a început odată 
cu sutele de povești ale copiilor bolnavi de cancer, 
care încearcă să învingă această boală și să meargă 
înainte. În 2017, am făcut primul eveniment caritabil, 
la care au participat foarte multe personalităţi care 
ne-au ajutat și ne-au susţinut în acest demers. 

Există în continuare această activitate?
M. R.: Sigur. Din cauza pandemiei, nu am mai 
putut desfășura în formă fizică, grupurile de suport 
pentru copii sau părinţi, însă programele de terapie 
individuală, atât pentru copii, cât și pentru părinţi 
și cadre medicale din domeniul oncologic continuă 
și le oferim gratuit. 

Cum ajung oamenii la voi?
M. R.: Prin recomandările pe care le fac medicii 
din spitale, pentru că medicii cunosc activitatea 
pe care o desfășurăm, prin intermediul site-ului, 
prin social media și prin vizitele noastre în spitale.

Care este cel mai frumos lucru pe care îl faci 
în cabinet, Malvina? Ce îţi place să faci când 
nu creezi programe, când nu predai cursuri?
M. R.: Atunci când nu susţin cursuri sau programe 
de wellbeing și dezvoltare personală, am terapii. 
Programul meu este bine organizat, astfel încât 
să reușesc să fac ceea ce îmi place. În timpul 
săptămânii am terapii individuale, atât cu copii, 
adolescenţi, cât și cu adulţi, iar în weekend-uri 
susţin cursuri de calificare profesională pentru 
profesiile de trainer, consilier vocaţional, consilier 
dezvoltare personală, specialist în activitatea de 
coaching și pentru o nouă profesie extrem de 

importantă în domeniul oncologic, cea de navigator 
de pacienţi. În timpul verii organizez tabere de 
dezvoltare personală pentru copii și adolescenţi, 
dar și pentru adulţi. 

Care a fost un caz sau o situaţie care ţi-a dat 
cea mai mare satisfacţie de reușită profesională 
în terapie? »

„Prin implicare, dăruire și devotament  
putem ajunge să ne împlinim visele!”
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M. R.: Fiecare caz are particularităţile lui, iar pentru 
mine, fiecare persoană cu care mă întâlnesc este la fel 
de importantă. Dăruirea, dragostea, implicarea mea 
ca terapeut, le-am dobândit pe parcursul dezvoltării 

mele atât personale, cât și profesionale. Valorile pe 
care le am mă ajută foarte mult în munca de terapeut 
pentru că oamenii simt că implicarea mea este acolo 
100%, cu atenţie și disponibilitate pentru fiecare 
persoană cu care lucrez în procesul terapeutic. Fiecare 
om este unic. Ce m-a făcut să evoluez – pentru că și 
noi ca terapeuţi ne dezvoltăm odată cu experienţa și 
împreună cu clienţii noștri – și ceea ce am învăţat 
a fost faptul că oamenii pot fi, în egală măsură, 
neputincioși, fragili, speriaţi, însă ei vin în terapie 
cu deschidere și disponibilitate de a se cunoaște și de 
a face schimbări. Satisfacţia și bucuria vin de aici, 
din reușita de a schimba comportamente și atitudini 
printr-un efort terapeutic comun. 
În ceea ce privește procesul terapeutic cu adulţii, 
cred că este important să învăţăm să comunicăm, 
să învăţăm să ne alegem cuvintele cu grijă. Semnele 
lăsate de ele rămân foarte mult în timp, după ce au 
fost rostite. 

Da, nu avem grijă de felul în 
care aruncăm cuvintele... Ai 
observat cumva o tendinţă, 
o problemă mai frecventă cu 
care se confruntă oamenii 
în ultima vreme și pentru 
care vin să ceară sprijin 
psihoterapeutic?
M. R.: Sigur, pornim de aici, de 
la comunicare. E important să 
înţelegem că prin cuvânt putem 
vindeca sau răni, putem influenţa 
într-un mod pozitiv sau negativ. 
Prin cuvânt putem schimba viaţa 
unui om.
În ultima perioadă, am lucrat 
cu majoritatea clienţilor partea 
de acceptare și de învăţare a 
gândirii pozitive. Este esenţial 
să învăţăm să ne acceptăm unii 
pe alţii, să schimbăm critica 

cu aprecierea, nemulţumirile cu recunoștinţa, 
indiferenţa cu iubirea, pentru că oamenii, cu atât 
mai mult în această perioadă, s-au confruntat cu 
o situaţie grea pandemică, la care a fost nevoie să 

se adapteze. Faptul că au muncit de acasă, au fost 
nevoiţi să se adapteze unor restricţii care le-au afectat 
stilul de viaţă și au trăit sub ameninţarea bolii și a 
fricii de moarte a schimbat mult mentalul colectiv și 
individual. De la felul în care gândim, de la felul în 
care ne așteptăm ca celălalt să facă lucrurile, de la 
felul în care noi vrem să se întâmple lucrurile apar 
micile conflicte și atunci, în terapie, folosim tehnici 
și metode specifice pentru a ne dezvolta capacitatea 
de acceptare. Oamenii greșesc, însă este important 
să înţelegem că oamenii nu sunt suma greșelilor lor. 
Oamenii sunt suma lucrurilor pe care sunt dispuși să 
le facă diferit. Bucuria și satisfacţia, atunci când sunt 
într-un proces terapeutic cu o persoană, este să văd 
că există determinare și dorinţă de schimbare. Pentru 
că atunci omul vine cu o motivaţie și își dorește să 
facă o schimbare care îi aduce un plus de valoare 
pentru propria viaţă. 

Este important să vedem viaţa cu mai multă 
înţelegere, empatie și iertare
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vieţii lui. Cred că este important să privim viaţa cu 
mai multă înţelegere, empatie și iertare atât faţă de 
noi, cât și faţă de ceilalţi, pentru că în acest fel, putem 
să alegem conștient ceea ce este mai bine pentru noi. 
Terapia are ca scop obţinerea unei vieţi echilibrate, 
funcţionale, o viaţă trăită în armonie. 

Ce înseamnă viaţa funcţională? Cum o 
identificăm?
M. R.: Este important să începem un proces de 
autocunoaștere, un proces terapeutic pentru că noi 
toţi avem niște tipare educaţionale, modele parentale, 
experienţe de viaţă care ne-au marcat, iar fără un 
astfel de proces este foarte greu să conștientizăm și 
să facem schimări. Trăim în modul în care am fost 
setaţi prin educaţia pe care am primit-o. Atunci când 
ne confruntăm cu o adevărată problemă începem 
să ne gândim că poate facem noi ceva greșit sau 
maniera în care acţionăm nu este cea potrivită. Atunci 
oamenii încep un demers terapeutic. În acest context 
susţin foarte mult programele de dezvoltare personală 
pentru copii și adolescenţi, pentru că viitorilor adulţi 
le va fi mult mai ușor; copiii pot avea perspective 
diferite, pot învăţa despre inteligenţa emoţională, 
inteligenţa socială, sunt mult mai receptivi, deschiși 
la informaţie, învaţă și aplică ușor lucrurile care au 
sens pentru ei. 
Viaţa funcţională înseamnă să conștientizezi care 
sunt distorsiunile tale cognitive care duc către emoţii 
și comportamente disfuncţionale. Să identifici care 
sunt gândurile tale automate negative, care te fac să 
ai anumite emoţii și comportamente, pentru că prima 
dată avem gândul, apoi emoţia și comportamentul. 
Astfel, igiena gândurilor, identificarea frustrărilor, 
fricilor, nemulţumirilor, reacţiilor emoţiile sunt parte 
din gândirea funcţională. 

Cum ne-ai învăţa să aducem mai multă bucurie, 
mai mult sens și împlinire în viaţa noastră?
M. R.: Asta ţine de noi, de modul în care ne 
îmbunătăţim zi de zi, de ceea ce facem pentru a 
ne dezvolta, este practic și ceea ce descoperim în 
învăţătura creștină. 
Omul care a depășit prin psihoeducaţie și gândire 
funcţională, prin credinţă, prin lecturi, prin practica 
empatiei și a acceptării, nevoia de a-și satisface 
în permanenţă dorinţele lumești. Omul prin 
psihoeducaţie poate ajunge să dobândească cele mai 
frumoase valenţe ale virtuţilor pe care Dumnezeu le-a 
pus în om. Bunătatea, iubirea, iertarea, generozitatea, 
credinţa, dăruirea, recunoștinţa fac ca omul să 
trăiască viaţa cu sens. 

Malvina, cum sunt oamenii care vin către tine? 
Nerăbdători, triști, speriaţi, deprimaţi sau sunt 
oameni curioși, pozitivi, deschiși?
M. R.: Cred că cei din urmă nu ar mai veni la terapie. 
Oamenii care ajung în cabinetul meu sunt persoane 
care se confruntă cu probleme, cu diverse situaţii, 
care nu reușesc să găsească soluţii, sunt oameni 
care poate au ajuns într-o depresie sau sunt într-o 
stare de anxietate sau au început să aibă atacuri de 
panică sau își doresc să înceapă un demers terapeutic 
pentru dezvoltarea lor personală. 

Informaţiile vin de-a valma peste noi, de la știri 
și de la ritmul în care se întâmplă lucrurile în 
jurul nostru, viaţa vine ca un tăvălug și nu îţi 
mai dă răgazul să faci un pas în spate și să nu 
reacţionezi și să îţi analizezi răspunsul pe care 
vrei să îl dai la o situaţie. Și atunci, foarte multe 
probleme de comunicare și relaţionare dintre 
oameni vin din reactivitate și din diferenţele 
de așteptări și temperament. 
M. R.: Așa este, însă așa cum spuneam, le arătăm 
oamenilor alte perspective asupra vieţii, iar în acest 
fel, omul alege cea mai bună soluţie pentru contextul 

12 PSYCHOLOGIES ROMÂNIA MARTIE 2022 13 PSYCHOLOGIES ROMÂNIA MARTIE 2022


