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BASMUL TERAPEUTIC 

0 lume întoarsă cu josul în sus 

 

 

SCOPUL: Basmul terapeutic este o modalitate de lucru cu preşcolarii care foloseşte 

beneficiile metaforei. Importanța metaforei în actul comunicării a fost subliniată de timpuriu de 

specialiştii în domeniu deoarece ea permite atât evidenţierea semnificaţiilor ascunse 

raţionalităţii, cât și verbalizarea unor realităţi psihologice, strict individuale. Ea oferă noi 

sensuri, noi cadre de referință și astfel devine foarte folositoare procesului terapeutic și 

educativ. Metaforele terapeutice sunt povestiri mai mult sau mai puțin complexe, identificându-

se uneori cu fabulele și parabolele. Fiecare poveste reprezintă un conflict, care, în mod 

neașteptat, își găsește rezolvarea. Când conflictul din poveste se aseamănă cu ceea ce trăim, 

atunci soluția propusă poate sugera un nou cadru de rezolvare a problemelor. Metaforele 

terapeutice sunt creeate pe masura nevoilor individuale si structurilor interne ale copilului si nu 

trebuie sa stralucească prin deosebite calități literare. Valoarea lor constă în stabilirea unei 

relații între copil și problema acestuia. Basmul terapeutic iluminează. Se adresează intuiţiei şi 

fanteziei, nu raţiunii şi nici logicii. Prin aceasta, la fel ca mitul, parabola sau fabula, 

introducând iraţionalul, basmul terapeutic lărgeşte spaţiul interior al copilului. Comparativ cu 

realitatea, basmul reprezintă o lecţie de viaţă care sparge vechiul tipar al conflictului 

insurmontabil cu care era familiarizat copilul. Prin intermediul mesajului terapeutic cele mai 

amare lecţii de viaţă sunt uşor îndulcite afectiv. 

 OBIECTIVE:  

 Adaosul de fantezie, de intuiţie, permite descoperirea şi rezolvarea unor conflicte, din 

cauză că basmul cu mesaj terapeutic este un vehicul foarte potrivit pentru modele 

comportamentale şi valori moral în educaţia copilului. Preşcolarul absoarbe mesajul terapeutic, 

îl incorporează propriilor sale gânduri, în timp ce înţelegerea este alimentată de naraţiunea 

propriu-zisă. Schimbarea de poziţie îl este doar sugerată şi are mai mult un caracter de joc. 

Povestea aleasă se folosește în situaţii de criză, de bulversare a echilibrului adaptativ al 

copilului, de schimbare majoră survenită in viața acestuia. 

Mesajul terapeutic nu este impus printr-o concluzie morală finală, ca la fabule, ci ajunge 

să fie identificat de copil şi rămâne ancorat în conştiinţa lui. Basmul aduce soluţii cu totul 

neaşteptate, cu efect emoţional pozitiv. Contrazice logica şi obişnuinţa. Copilul are posibilitatea 

să lărgească sensul original al mesajului terapeutic, în cazuri diferite, mesajul fiind interpretat 

diferit, în funcţie de situaţia copilului. 

DESFĂȘURARE: Basmul ales cu grijă, în fucție de problema sau problemele cu care se 

confruntă copilul, poate fii citit de către părinte, profesor consilier sau psihoterapeut. Basmul se 

poate citi unui grup restrâns de copii sau individual, când problema copilului necesită o altfel 

de abordare. 

MATERIALE: povestea 0 lume întoarsă cu josul în sus 
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0 lume întoarsă cu josul în sus 

                                                           (povestea nr. 42) 

 

Odată ca niciodată, a trăit într-o ţară din nordul îndepărtat, un băieţel împreună cu 

familia lui. Locuiau într-o casă frumoasă ca îi plăcea foarte mult băieţelului. Toată ziua se 

juca şi era foarte fericit împre¬ună cu prietenii lui. Nu avea motive să se supere sau să-şi facă 

griji de ceva, pentru că părinţii lui îl ocroteau în toate privinţele. 

Aproape de necrezut, însă la un moment dat, totul în jur a fost acoperit de un întuneric 

ciudat, care a făcut ca lumea în care trăia băieţelul să se întoarcă pe dos. De exemplu în locul 

tavanelor stăteau duşumelele, toate mobilele erau puse pe tavan în loc să stea pe duşumea. 

Păsările zburau invers, cerul era negru în timpul zilelor, maşinile circulau cu spatele înainte. 

Pînă şi zîmbetele oamenilor arătau ca nişte încruntări. Becurile lămpilor erau fixate în 

duşumea, iar cînd ceva cădea jos, cădea de fapt în sus. 

Băieţelul a devenit foarte dezorientat. Nu-i venea deloc să spună jos în loc de sus şi 

invers, sau dreapta în loc de stingă. Dar se temea să le spună părinţilor cum i se părea lui 

lumea. Se gîndea că părinţii lui n-ar fi în stare să o întoarcă din nou cum fusese, pentru că nu 

aveau atîta putere în muşchii lor. Băieţelul nici nu credea că părinţii lui îşi dădeau seama că 

lumea este întoarsă cu susul în jos, dar pentru că ei nu discutau niciodată despre asta, el nu 

putea fi sigur de nimic. Cîteodată, părinţii îl mai întrebau ce s-a întîmplat cu el că noaptea visa 

urît şi plîngea, iar ziua nu voia deloc să rămînă singur fără ei. Băieţelului îi era însă tare frică 

să le spună. 

Intr-o zi, o femeie drăguţă şi înţeleaptă a venit să povestească împreună cu băieţelul 

despre lumea lui întoarsă cu susul în jos. Lui îi era cam frică să-i vorbească, dar a găsit totuşi 

în sufletul lui ceva putere ca să-i mărturisească adevărul despre tot ce se petrecuse în această 

lume întoarsă pe dos. Bietul băieţel, de atîta vreme se simţea înfricoşat, încît pe de o parte u 

era frică, dar totodată se simţea foarte bine să vorbească despre asta cu femeia. Discuţia lor a 

durat multă vreme, pentru că băiatul dorea să fie foarte sigur că i-a spus absolut tot ce avea de 

spus, mai ales despre ceea ce-1 speriase. 

Cînd au terminat de povestit, femeia 1-a mîngîiat pe creştet şi i-a promis că-1 va ajuta. 

L-a lăudat că a făcut exact ceea ce trebuia povestindu-i secretele care-1 înfricoşau. Apoi a 

spus că-1 va ajuta aşa încît lumea lui să nu se mai întoarcă niciodată cu susul în jos. Mai întîi 

femeia a povestit cu părinţii băiatului şi i-a făcut să înţeleagă cum să-1 ajute şi ei. Apoi a fixat 

o altă întîlnire cu băieţelul, apoi alta şi alta, pînă ce băieţelului nu i-a mai fost frică absoulut 

deloc. Femeia aceea drăguţă l-a ajutat să fie mai încrezător în el însuşi, astfel încît în mod 

sigur nimeni, niciodată, să nu-i mai poată întoarce lumea cu susul în jos. Băieţelul a fost sigur 

că se vindecase, în ziua cînd la şcoală, învăţătoarea a întrebat cine ştia care este deosebirea 

între "sus" şi "jos", iar el ştia foarte bine acest lucru. 

 

*NOTA: Dacă spunem povestea unei fetiţe, eroina va fi neapărat o fetiţă. 
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