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Cercetarea de faţă are atât aspecte teoretice cât şi aspecte aplicate. În faza ei 

preliminară, cercetarea a debutat în decembrie 2003 când am fost invitată să vorbesc în 

cadrul unui seminar de Etica Familiei de la Facultatea de Teologie despre violenţa în 

familie. Am fost invitată la acest seminar în calitate de consilieră care a lucrat în 

programul Artemis de asistare psihosocială a fetelor şi femeilor împotriva abuzului 

sexual şi violenţei, în perioada 1998-2000. Am invitat studenţii la realizarea unui 

exerciţiu focalizat pe modul cum ne raportăm la situaţii de violenţă. 27 de studenţi – 

majoritatea fete la asistenţă socială – teologie şi câţiva băieţi de la teologie – pastoral, au 

fost invitaţi să îşi aducă aminte de o experienţă de violenţă care le-a fost relatată de către 

o persoană apropiată (dintre vecini, colegi, rude, prieteni, cunoştinţe). Apoi, i-am invitat 

să consemneze sexul victimei, forma de violenţă relatată, precum şi ceea ce au simţit şi 

gândit ei personal în timp ce ascultau persoanele apropiate care relatau experienţa de 

violenţă la care au fost supuse, cât şi ulterior.  

Cercetarea din 2003 a continuat ulterior în 2004 în cadrul seminariilor de Tehnici 

şi Metode de Asistenţă Socială, focalizate pe dezvoltarea abilitaţilor de comunicare în 

procesul de asistenţă socială1. După câteva seminarii focalizate pe identificarea mesajelor 

empatice şi a barierelor de comunicare, într-unul din seminarii studenţii au fost invitaţi să 

participe la realizarea unui joc de rol. 68 de studenţii (65 fete şi 3 băieţi) au trecut fiecare 

prin rolul de client şi aproape toţi prin cele de asistent social şi observator (cu sarcina de 

a înregistra în scris mesajele exprimate de primii doi, atât pe cele verbale cât şi pe cele 

nonverbale şi relaţia dintre aceste mesaje). Relatările clienţilor au pornit de la evocarea 

unor relatări reale ale unor evenimente presupunem reale, la care studenţii au fost martori 

indirecţi: relatările unor experienţe de violenţă la care au fost supuse persoanele apropiate 

(viol, tentativă de viol, abuz fizic, abuz emoţional). Încă de la începutul exerciţiilor am 

cerut studenţilor ca în aceste relatări să evite dezvăluirea informaţiilor ce ar permite 

identificarea persoanelor cunoscute de ei, precum şi rugamintea ca eventuale experienţe 

personale de victimizare prin violenţă să nu fie dezvăluite în acest context. Scopul 

acestor exerciţii a fost didactic, ceea ce înseamnă că în acest context nu era adecvată 

dezvăluirea şi prelucrarea terapeutică a experienţelor personale traumatice chiar dacă, aşa 

cum le-am conceput, aceste exerciţii pot avea certe valenţe terapeutice. Clienţii au fost 
                                                 
1 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
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invitaţi să intre în pielea persoanei cunoscute şi să solicite sprijin asistentului social. În 

următoarele două seminarii am analizat împreună răspunsurile asistenţilor sociali din 

perspectiva a ceea ce au simţit şi gândit clienţii, aducând în atenţia lor efectele pe care 

diferite tipuri de mesaje le pot avea asupra clienţilor. În acest fel i-am încurajat să fie 

atenţi la feedbackul verbal şi mimico-gestual al clienţilor ca răspuns la întrebările 

deschise sau închise, barierele de comunicare şi răspunsurile empatice exprimate de 

asistenţii sociali.  

Ilustrarea unor bariere de comunicare care reflectă dificultăţi structurale2:   

- Cum ai putut să mergi noaptea la el, chiar dacă ţi-era prieten? Eşti o naivă ! 

-  Ce l-a determinat să te violeze ?; De ce nu ai strigat după ajutor ? 

- Îmi puteţi spune din ce motive vă loveşte soţul ? E alcoolic ? A rămas fără serviciu ?; 

Aţi încetat să fiţi atrăgătoare pentru el de vă jigneşte aşa ?; şi nu aţi încercat să îl 

faceţi să renunţe la alcool ?; Avea motive să fie gelos ? 

Afirmaţii sau întrebări închise, barierele de comunicare ilustrate reflectă cele mai 

frecvente atitudini faţă de violenţă în societate: judecarea, criticarea, blamarea, 

etichetarea victimei, folosirea inadecvată a întrebărilor, minimalizarea experienţei 

traumatice, justificarea violenţei etc. Indiferent ce face sau spune un copil, o femeie, sau 

o altă persoană, nimeni nu are dreptul să recurgă la violenţă pentru rezolvarea 

conflictelor. Aceste bariere de comunicare reprezintă la rândul lor o formă de violenţă 

denumită în psihoterapie şi asistenţă socială abuz emoţional sau psihologic. Arun Gandhi 

numeşte această formă de abuz violenţă pasivă3. Pacea, susţine Arun Gandhi, poate fi 

creată şi poate creşte doar dacă interacţionăm. Pe de altă parte, susţine el, diferite forme 

de violenţă fizică pot fi depăşite doar dacă fiecare dintre noi conştientizează violenţa 

pasivă din noi înşine şi luptă împotriva acestei violenţe. A trăi fără violenţă, suţine Arun 
                                                 
2 Atitudini faţă de violenţă: bariere de comunicare ce reflectă mituri legate de  

violenţă şi dificultăţi structurale în eforturile de înţelegere şi exprimare empatică  

faţă de persoanele care au suferit experienţe de violenţă, Maria Diaconescu  

(2004). Atitudini faţă de violenţă şi violenţa structurală. În: România Socială,  

Drumul Schimbării şi al Integrării Europene. Ed. Eikon, Cluj-N, p.136-144 
3 Arun Gandhi (2004). Nonviolence in the 21th Century. Challenges and  

Choices. În: Forum for Intercultural Philosophy 5. Accesat în 25.08.2009, la  

http://them.polylog.org. 
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Gandhi, este o necesitate practică şi în aceasta constă relevanţa nonviolenţei în secolul 

21. 

În rândul practicienilor care abuzează sexual, încalcă limitele sexuale în relaţia 

profesională, antrenarea empatiei poate avea atât avantajul reducerii conduitelor 

exploatative cât şi îmbunătăţirea deprinderilor profesionale4. Antrenarea empatiei este 

importantă însă nu numai în munca de asistenţă (socială, psihoterapeutică, medicală etc), 

ea este la fel de importantă şi în viaţa personală, pentru a face faţă fără violenţă la 

conflictele interpersonale în relaţiile de familie, cu colegii, prietenii etc. Într-un studiu 

calitativ realizat în Canada, 75% dintre bărbaţii care au abuzat fizic de partenerele lor de 

viaţa şi au fost motivaţi să participe la un program de control al furiei şi stoparea 

strategiilor violente de rezolvare a conflictelor au înregistrat schimbări remarcabile. 

Relatările din interviu, cu consilierii şi partenerele lor de viaţă, pun în evidenţă 

următoarele schimbări: dezvoltarea empatiei pentru partenerele lor victimizate în trecut 

de către ei, creşterea responsabilităţii pentru violenţa comisă în trecut, reducerea 

dependenţei faţă de partenerele lor şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare5.  

Ilustrarea unor răspunsuri empatice formulate de studenţi:    

- A fost o situaţie atât de brutală, neprevăzută şi şocantă pentru tine încât te-a făcut să 

te simţiţi fără apărare şi fără putere. Nu îţi vine să crezi că ţi s-a întâmplat aşa ceva 

şi te simţiţi dezorientată (viol) 

- Crezi că părinţii te vor condamna şi ţi-e teamă să le spui că ai fost violată. Simţi 

dezorientare şi nesiguranţă pentru că ţi-ai pierdut încrederea în tine şi în ceilalţi. 

Crezi că a fost greşeala ta că s-a întâmplat aşa ceva şi te simţi vinovată (viol) 

- Te simţi deznădăjduită şi neajutorată pentru că te vezi constrânsă să faci faţă 

singură tuturor treburilor cu casa şi copii, fără nici un ajutor. Pe lângă faptul că nu 

primeşti sprijinul de care ai nevoie, faptul că soţul tău te loveşte te face să te simţi şi 

mai împovărată (abuz fizic şi emoţional în familie) 
                                                 
4 Cheryl Regehr şi Glancy Graham (2001). Empathy and its influence on sexual  

misconduct. În: Trauma, Violence & Abuse, vol.2, no.2, p.142-154. Accesat în  

26.04.2009, la: http://tva.sagepub.com/cgr 
5 Katreena L. Scott şi David A.Wolfe (2000). Change Among Batterers:  

Examining Men'Success Stories. În: Journal of Interpersonal Violence, 15/827- 

842 Accesat în 26.04.2009, la: http://jiv.sagepub.com/cgi 
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- De teamă pentru viaţa dvs., şi de disperare la gândul că copii dvs. s-ar putea să 

rămână fără mamă, aţi găsit puterea să fugiţi din calea lui şi curajul să fugiţi 

împreună cu copii dvs. fără să mai luaţi seama la ameninţările lui şi la frigul de 

afară (abuz fizic şi emoţional în familie)  

 

Copilul descoperă prima dată alteritatea atunci când realizează că durerea altui 

copil nu este propria lui durere şi redescoperă alteritatea pas cu pas în evoluţia lui 

ulterioară atunci când află că nici atunci când durerea altuia devine ca şi cum ar fi propria 

lui durere, durerea altuia nu este propria lui durere. Contagiunea emoţională se poate 

tranforma în mirare şi o primă licărire de empatie doar dacă copilul încetează să mai 

plângă atunci când îl vede pe celălalt copil plângând. La fel se întâmplă cu toate celelalte 

trăiri: bucurie, tristeţe, nesiguranţă, furie, incertitudine, mirare, etc. Adesea confundată 

fie cu contagiunea sau sentimentul unităţii, fie cu simpatia sau identificarea empatică, 

dimpotrivă, empatia este temelia fără de care sentimentul unităţii în diversitate încetează 

să mai crească şi iubirea este umbrită de fantome6. Când unitatea încetează să mai 

crească, rata opresiunilor creşte, pacea este umbrită şi ea7.  

 Care sunt peripeţiile ontologice şi epistemologice ale empatiei în epistema 

comunicării, este întrebarea la care mi-am propus să răspund în această lucrare. Care sunt 

semnificaţiile conceptului de empatie şi evoluţia acestora în diferite domenii de 

cunoaştere şi contexte de comunicare? Una din temele fundamentale care a preocupat 

gândirea filosofică de-a lungul timpului şi continuă să o preocupe este percepţia altora şi 

a experienţelor trăite de ei. Ce răspunsuri întemeiate filosofic pot fi gândite şi care sunt 

limitele de la care filosofia poate să exprime doar mirare, să aprofundeze alte întrebări şi 

să exploreze această temă în alte domenii teoretice şi practice, aplicative?   

 

 Teza principală din cercetarea de faţă susţine că îi putem influenţa pe ceilalţi în 

eforturile lor de înţelegere empatică ce privesc propriile noastre acţiuni şi experienţe, 

ori de cîte ori le semnalăm erorile de înţelegere pe care inevitabil le fac. Reciproca este 

                                                 
6 ficţiuni, neacceptarea alterităţii prin impunerea propriilor opinii şi atitudini, prejudecăţi, etc. 
7 atât cea interioară cât şi cea exterioară (pacea între oameni, între oameni şi natură, grupuri, şcoli şi 

profesii, naţiuni, etc.) 
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valabilă: ne lăsăm influenţati în eforturile de înţelegere empatică ori de cîte ori 

permitem partenerului de dialog să ne semnaleze erorile de înţelegere pe care inevitabil 

le facem. Verbalizarea înţelegerii aici şi acum, în relaţie cu cel sau cea care ne dăruieşte 

experienţa cu care empatizăm, ne permite să verificăm înţelegerea empatică pe care am 

dobândit-o, prin faptul că permitem celuilalt să ne corecteze imediat erorile de 

înţelegere pe care inevitabil le facem. Fără o verificare imediată, fără verbalizarea 

înţelegerii, orice act de empatie sau de intuiţie - ca un act de profundă empatie - riscă să 

devină o fantezie, atribuire, simulare sau analogie. 

Odată cu verbalizarea înţelegerii care precede obiectificarea şi interpretarea 

experienţei cu care empatizăm, ne dezinstalăm din epistema confortabilă a cunoaşterii şi 

ne poziţionăm în epistema fluidă şi inconfortabilă a comunicării. Chiar dacă interacţiunea 

mediată de computer şi internet aduce un plus de confort în comunicare, ea riscă un 

minus în cunoaşterea de sine şi a alterităţii. Reducerea semnalelor nonverbale în 

interacţiunea mediată de computer şi internet reduce acurateţea înţelegerii empatice 

ceea ce nu împiedică adolescenţii să se dezvăluie în continuare şi să dezvolte simpatie 

online, este una din ipotezele generate de cercetarea calitativă, respectiv una din 

concluziile şi tezele secundare ale lucrării de faţă care clarifică diferenţa dintre empatie şi 

simpatie. 

Pe parcursul întregii lucrări susţin că înţelegerea empatică şi comunicarea ei, 

adică verbalizarea acestei înţelegeri, reprezintă unul din cele mai eficiente şi mai 

durabile instrumente epistemice pentru dezamorsarea conflictelor interpersonale şi 

interculturale. Mai mult, transformarea conflictelor în oportunităţi de inovaţie şi 

dezvoltare este greu de imaginat fără acest gen de înţelegere şi verbalizarea ei. La fel de 

importantă este dezvoltarea timpurie a empatiei pentru prevenirea violenţei emoţionale 

care apare atât în relaţia faţă în faţă cât şi pe internet. Şi nu în ultimul rând, ea poate fi 

una din modalităţile de a evita capcana sau seducţia bârfei, de a hrăni autenticitatea 

relaţiilor interumane.  

 

Problematica empatiei este una interdisciplinară, prin urmare am recurs la o 

abordare interdisciplinară, chiar transdisciplinară. Teoriile şi metodele sunt invitate să 

interacţioneze de pe poziţii pe care nu le-am ierarhizat sau alăturat prin juxtapunere, ele 
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sunt puse faţă în faţă ca într-un dialog. În partea teoretică a cercetării, care se regăseşte în 

fiecare capitol, am recurs la hermeneutica şi analiza comparată a discursurilor textuale 

din filosofie, în special fenomenologie, ontologia relaţiei şi filosofia dialogului, 

antropologie socială, asistenţă psihoterapeutică şi socială. Am adus în discuţie, am 

descris şi am pus în dialog, în relaţie reciprocă, condiţiile necesare şi suficiente ale 

actelor de empatie, obstacolele de natură socială şi erorile epistemologice care intervin în 

condiţia de înţelegere empatică şi de verbalizare a înţelegerii empatice în diferite 

contexte de comunicare. În ultimul capitol, am recurs în plus la metode calitative de 

cercetare din ştiinţele socioumane (interviul individual şi de grup), precum şi la metode 

de analiză de inspiraţie fenomenologică, în special metode existenţialiste aplicate în 

psihoterapia şi asistenţa socială centrată pe persoană. Pas cu pas, am adus în discuţie şi 

am analizat condiţia empatiei în mai multe contexte de comunicare: relaţiile 

interculturale şi de gen (capitolul 1 şi 2), relaţia de ajutor în hasidism (capitolul 4), relaţia 

de ajutor în psihoterapia şi asistenţa socială centrată pe persoană (capitolul 3 şi 4) şi în 

final interacţiunea mediată de internet în rândul adolescenţilor (capitolul 5). 

Capitolul 1, Provocarea actuală a relaţiilor interpersonale: unitatea în 

diversitate, se focalizează asupra diferenţelor construite lingvistic, conceptual şi 

ideologic care subminează înţelegerea empatică şi unitatea în diversitate la nivelul 

relaţiilor interculturale şi de gen. Aici sunt discutate fenomenele de atribuire, 

categorizare şi etichetare în definirea identităţii proprii şi a altora de-a lungul istoriei, 

percepţiile stereotipe şi prejudecăţile culturale şi de gen care transformă unitatea în 

uniformizare. Frumuseţea diferenţelor interumane este în aceste condiţii schilodită, 

diferenţele se transformă în strategii unilaterale sau opresive de rezolvare a conflictelor 

interumane. Etnonimele prezente în toate limbile, în materialele folclorice, creaţii 

populare precum proverbele, bancurile şi zicătorile reflectă şi demonstrează din plin acest 

proces de fragmentare şi alterare a alterităţii, de dezumanizare a diferenţelor interumane 

care începe la nivel lingvistic, la nivelul interacţiunii şi vorbirii cotidiene. Tot aici sunt 

discutate două dintre condiţiile dialogului şi diferenţierii interumane, autenticitatea şi 

dreptatea socială, cu focalizare mai mare pe ultima condiţie. Autenticitatea hrăneşte 

încrederea interumană, constituie baza înţelegerii empatice, creditează potenţialităţile 

umane şi natura înaltă a persoanei în devenire, facilitează acceptarea alterităţii şi 
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aprecierea diversităţii interumane. Dreptatea socială are potenţialul de a proteja dialogul 

şi devenirea interumană de erorile de înţelegere care sunt inevitabil introduse în 

interacţiunile cotidiene ori de câte trufia, orgoliul, lupta pentru putere sau supremaţie, 

indiferenţa sau înstrăinarea între persoane, grupuri şi comunităţi se strecoară în dialog. 

Aceasta protecţie a dialogului nu este garantată. La ora actuală, dreptatea socială este 

dilematică ceea ce face problematică atât înţelegerea empatică cât şi dialogul 

intercultural. 

Capitolul 2, Empatia şi comunicarea interpersonală, aduce în discuţie 

metacomunicarea aşa cum este ea descrisă în pragmatica comunicării umane, pune în 

legătură acceptarea metacomunicării cu verbalizarea înţelegerii empatice, respectiv 

respingerea metacomunicării cu barierele de comunicare. Metacomunicarea „aşa mă văd 

eu în relaţie cu tine în această situaţie”, exprimată fie verbal, fie cel mai frecvent 

nonverbal, apare din nevoia de clarificare, definire sau redefinire a relaţiei cu alteritatea 

şi în consecinţă a identităţii proprii. Abilitatea metacomunicării este oarecum similară cu 

asertivitatea atât de importantă în asistenţa socială şi psihoterapeutică. Asertivitatea se 

referă la abilitatea de a numi şi exprima onest sentimentele şi semnificaţiile experienţelor 

trăite în relaţie cu partenerul de comunicare, fără nici-o urmă de violenţă sau seducţie. 

Abilitatea de a comunica despre comunicare se dezvoltă în relaţiile în care este prezentă 

înţelegerea empatică şi comunicarea sau verbalizarea acestei înţelegeri. Prin urmare, 

verbalizarea înţelegerii empatice contribuie la dezvoltarea unei forme înalte a conştiinţei 

de sine şi a altora. Atitudinea empatică este ilustrată şi discutată, cea de respingere a 

alterităţii este în plus clarificată. Sursa acceptării oneste a alterităţii am găsit că este 

confirmarea şi acceptarea persoanei în filosofia dialogului. În final am analizat relaţia 

dintre mesajele de neacceptare a alterităţii, barierele de comunicare şi violenţa 

emoţională, dintre escaladarea barierelor, amplificarea discrepanţelor în punctuaţia 

secvenţelor interacţionale şi agravarea conflictelor între persoane, grupuri şi comunităţi 

diferite. Cercurile vicioase ale comunicării pot fi rupte doar dacă însăşi comunicarea 

devine subiectul comunicării, partenerii comunicării exersează decentrarea şi dezvoltă 

abilitatea de a comunica despre propria lor comunicare. 

Capitolul 3, Conceptul de empatie în filosofie şi psihoterapie, explorează 

semnificaţiile conceptului de „empatie”, evoluţia acestora în diferite domenii de 
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cunoaştere şi contexte de comunicare, chiar dacă unele dintre semnificaţiile ei se 

dezvăluie şi în alţii termeni decât cei consacraţi. Cele mai pregnante interpretări ce 

gravitează în jurul conceptului de empatie, faţă de care îmi raportez înţelegerea în acest 

demers hermeneutic, provin din psihoterapia rogersiană. Scopul empatiei în psihoterapia 

rogersiană este unitatea interioară, autenticitatea fiinţei umane, congruenţa între mesajele 

analoge şi cele digitale, între experienţa actuală şi percepţia sau imaginea de sine. 

Congruenţa, acceptarea şi empatia sunt explicitate şi ilustrate, iar relaţia dintre aceste 

condiţii este analizată în contextul relaţiei psihoterapeutice. Tot aici analizez diferenţele 

şi relaţiile dintre empatie, simpatie, proiecţie şi identificare în filosofia antică, 

fenomenologie şi programarea neurolingvistică. Proiecţia propriilor nevoi şi trăiri asupra 

altuia, să te pui în pielea celuilalt ca să vezi cum te simţi tu acolo, subminează eforturile 

de înţelegere empatică. Semnificaţia proiecţiei în psihoterapie se regăseşte şi în 

fenomenologia empatiei, este aceeaşi doar că se regăseşte în alţi termeni: surogat, 

atribuire prin asociere ideativă şi analogie. Nu întâmplător verbalizarea înţelegerii este 

atât de importantă în psihoterapia rogersiană. Prin verbalizare permitem celuilalt să ne 

semnalizeze imediat erorile de înţelegere pe care inevitabil le facem. Contrastul implicat 

în ca şi cum este cheia înţelegerii conceptului de empatie atât în fenomenologie cât şi în 

psihoterapia rogersiană. Din nefericire, acest contrast precum şi fenomenul proiecţiei  au 

trecut aproape neobservate şi insuficient clarificate atât în programarea neurolingvistică, 

cât şi în cercetările contemporane de psihologie şi filosofie. 

Capitolul 4, Dileme etice şi ontologia relaţiei de ajutor, analizează condiţiile 

necesare şi suficiente pentru inducerea schimbării în termeni de calităţi, caracteristici ale 

relaţiei de ajutor, competenţe, atitudini sau deprinderi de intervievare în asistenţa socială 

centrată pe persoană. Tot aici este discutată abordarea directivă versus nondirectivă ca 

expresie a dilemei autonomie versus conformism soocial în asistenţă socială, consiliere şi 

psihoterapie, precum şi dilema circularitate vs. liniaritate şi dilema neutralitate vs. 

implicare ca expresii ale dilemei schimbare vs. control în termenii terapiei sistemice. 

Depăşirea reacţiilor transferenţiale în asistenţa socială prin verbalizare empatică aici şi 

acum delimitează abordările de asistenţă socială inspirate din psihoterapia rogersiană 

care sunt focalizate preponderent pe prezent de cele inspirate din psihanaliză centrate 

preponderent pe trecut. Acest capitol se încheie cu ontologia relaţiei de ajutor şi face o 
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paralelă între condiţiile relaţiei de ajutor în hasidism, în filosofia dialogului şi în 

abordările rogersiene. Înainte de a pune în relaţie conceptele psihoterapiei rogersiene cu 

cele din filosofia dialogului am căutat să aflu în prealabil ce anume din relaţia de ajutor 

în hasidism a servit ca sursă de inspiraţie pentru filosofia dialogului, ce care o 

diferenţiază de alte curente ale existenţialismului. Am analizat condiţiile relaţiei de ajutor 

din hasidism care amintesc de calitatea prezenţei în psihoterapie, asistenţă socială şi 

filosofia dialogului. În final, am arătat că ontologia relaţiei de ajutor este o contradicţie în 

termeni pentru că reciprocitatea, care face din dialog un eveniment ontologic, este 

limitată în orice relaţie de ajutor şi este absentă din relaţiile profesionale de ajutor. Mult 

dezbătuta criză între oameni este criza autenticităţii, autenticitate fără de care acceptarea 

alterităţii şi creşterea interioară şi interumană sunt blocate. Nu întâmplător, scopul în 

consiliere şi psihoterapia existenţialistă este autenticitatea, dezvoltarea capacităţii de a fi 

prezent, liber şi profund tu însuţi şi în relaţii nonexploatative cu ceilalţi. Criza între 

afectează şi relaţiile de ajutor, dilema schimbare vs. control este o expresie vie a acestei 

crize interumane şi în relaţiile profesionale de ajutor. 

 Capitolul 5, Interacţiunea mediată de computer şi internet, urmăreşte efectele 

de dezinhibiţie generate de absenţa contactului faţă în faţă şi anonimitate în comunicarea 

textuală pe internet (e-mail, mesageria instant etc) şi riscul de amplificare a fenomenului 

de proiecţie şi prin urmare a neînţelegerilor, a înţelegerilor greşite şi a conflictelor 

interpersonale. Interacţiunea mediată de computer şi internet facilitează interacţiunea faţă 

în faţă, nu o înlocuieşte. Dacă ajunge să o înlocuiască, ca în unele forme de psihoterapie 

care au loc exclusiv pe internet, autenticitatea şi creşterea interumană sunt subminate. 

Fără prezenţa umană, dialogul ca eveniment ontologic dispare. Pe de altă parte, 

probabilitatea neînţelegerilor în comunicarea textuală este mult mai mare decât faţă în 

faţă după cum ilustrează şi datele de interviu prezentate în cercetarea de faţă. În 

interacţiunea textuală, risipirea neînţelegerilor necesită mult mai mulţi paşi de clarificare 

decât în interacţiunea faţă în faţă. Studiul Dezvăluire şi protecţie în interacţiunile 

adolescenţilor pe internet generează două ipoteze care sunt analizate şi ilustrate cu 

ajutorul răspunsurilor oferite de adolescenţi: 1. Reducerea semnalelor nonverbale care 

permite dezangajarea corporală online, limitează acurateţea înţelegerii empatice online 

ceea ce nu împiedică adolescenţii să se dezvăluie în continuare şi să dezvolte simpatie 
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online. Testarea acestei ipoteze prin mijloace statistice ar putea clarifica limitele empatiei 

online şi ar putea risipi confuzia între simpatie - empatie – proiecţie. 2. Controlabilitatea 

prin mesageria instant are potenţialul de a facilita dezvoltarea asertivităţii şi încrederii în 

forţele proprii, online şi offline, (controlabilitatea online nu prezintă doar riscul de a 

intensifica atacurile, bârfele, răspunsurile pasive sau de disimulare prezente în viaţa 

cotidiană), ipoteză, de asemenea, propusă pentru a fi testată în studii viitoare, cu mijloace 

statistice. Ambele ipoteze generate pledează pentru un gen de cercetare care să fie 

precedată de acţiune şi sugerează dezvoltarea unor programe de prevenire a victimizării 

şi actelor de violenţă online şi offline prin exersarea şi dezvoltarea empatiei şi 

asertivităţii, a abilităţii de a comunica despre comunicare, dezvoltare asistată de mijloace 

video şi audio, online şi offline, atât în rândul copiilor şi adolescenţilor, cât şi în rândul 

părinţilor şi profesorilor. 

Paradoxul internetului este că absenţa contactului faţă în faţă, punerea în 

paranteză a aparenţei fizice acţionează ca un fel de adăpost, ca un scut de protecţie faţă 

de duritatea relaţiilor faţă în faţă şi dezvăluie aspecte ignorate, invizibile ale interacţiunii 

faţă în faţă şi ale dialogului. După mai mult de două mii de ani, putem regândi 

cunoaşterea de sine ca descoperire a potenţialităţilor, „reamintire” a infinitelor 

potenţialităţi ascunse, infinitelor perle de înţelepciune latente în fiecare dintre noi, 

parteneri de relaţie şi dialog. Empatia, ca şi maieutica, se îngrijeşte şi are grijă să susţină 

eforturile de căutare şi cunoaştere intuitivă a potenţialităţilor ascunse în orice experienţă 

umană, oricât de profană ar fi ea. Alteritatea nu numai că este redescoperită, ea este 

legată pe internet de prezenţa temporală şi sonoră a celuilalt, de o oralitatea secundară a 

dialogului. 

 Între timp copii şi adolescenţii din timpurile noastre învaţă să aibă grijă unii de 

alţii folosind mijloacele pe care cultura scrisă le pune la îndemână: computerul, internetul 

etc. Le este mult mai uşor să exprime în scris ceea ce simt şi gândesc, după cum relatează 

unii dintre tineri în interviurile realizate; pe internet interacţionează cu mai mult curaj şi 

încredere decât faţă în faţă. Această uşurinţă de exprimare în scris şi încredere mai mare 

în resursele proprii de relaţionare pe internet le permit să iasă din izolare sau să 

contracareze eventuale tendinţe de izolare, excludere sau însingurare datorită timidităţii 

manifeste în relaţiile faţă în faţă. Absenţa contactului faţă în faţă, acest avantaj al 
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interacţiunii mediate pe internet care are ca efect dezinhibiţia şi intimitatea, poate fi şi un 

dezavantaj: risc de izolare dacă întâlnirile pe mess nu sunt însoţite şi de întâlniri faţă în 

faţă, relatează un tânăr; riscul de a răni, a jigni sau a prelungi o glumă până la iritare 

pentru că nu vezi şi nu auzi reacţia imediată, relatează alt tânăr. Într-adevăr, absenţa 

răspunsului imediat ”în carne şi oase” nu ne mai permite să verificăm înţelegerea 

empatică, prin urmare ficţiunile, clişeele şi prejudecăţile se pot înmulţi şi amplifica 

nestingherite.  

În fiecare capitol am căutat să identific premisele paradigmatice de ordin 3, 

premisele semnificative pentru existenţa omului, adică premisele filosofice care 

ontologic sunt problematice sau dilematice, respectiv premisele filosofice care facilitează 

dialogul ca eveniment ontologic, înţelegerea empatică a alterităţii şi cunoaşterea de sine. 

Teorii şi practici existenţialiste şi umaniste cu rădăcini în fenomenologie şi filosofii 

orientale creditează omul ca fiinţă în devenire, au încredere în potenţialităţile sale de 

dezvoltare, facilitează înţelegerea empatică şi comunicarea interpersonală. Pe de altă 

parte, filosofii şi practici contemporane, „măiestrii într-ale bănuielii şi ale proiecţiei”, 

perpetuează erori epistemologice identificate şi descrise în fenomenologia empatiei, 

psihoterapia şi asistenţa socială centrată pe persoană. Erorile epistemologice întemeiate 

pe atribuire, simulare şi analogie erodează înţelegerea interpersonală, dialogul 

intercultural şi încrederea în natura înaltă a fiinţei umane (indiferent de formele în care se 

exprimă şi cu care se identifică). 

Erorile descrise şi ilustrate, care au la bază fenomenul proiecţiei, spulberă 

calitatea umană a prezenţei şi dialogul ca eveniment ontologic. Cu toate acestea, 

imaginea omului ca persoană, subiect conştient şi autonom, nu se dizolvă, evoluează, 

după o binecunoscută zicală: nimic nu se pierde, totul se transformă. Această evoluţie, 

intim legată de evoluţia interumană, după cum am văzut în capitolul 3 şi 5, nu este scutită 

de ficţiuni şi simulacru, situaţie în care dialogul ca eveniment ontologic şi creşterea 

umană sunt şi ele eclipsate, Dialogul, după cum am susţinut mai ales în capitolul 1 şi 2, 

nu este scutit nici de capcana stereotipiilor, prejudecăţilor şi a barierelor de comunicare.  

În urmă cu aproximativ un secol fenomenologia anticipează evoluţia 

contemporană în care asistăm la discrepanţe din ce în ce mai frecvente între ontologic şi 

epistemologic, între epistemologic şi comunicare interpersonală. Cum am văzut deja în 
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psihoterapia şi asistenţa socială centrată pe persoană, aceste discrepanţe reflectă 

potenţialul neactualizat al congruenţei între experienţele noastre aşa cum le trăim şi ceea 

ce gândim despre ele. Congruenţa se regăseşte în existenţialism sub denumirea de 

autenticitate, ceea ce încă ar putea să fie descoperit, primordialitatea actelor noastre ce ne 

constituie ca persoane. Rămâne de explorat într-o cercetare viitoare în ce măsură 

conceptul de autenticitate în existenţialism se suprapune cu cel de primordialitate din 

fenomenologia empatiei. Un lucru este cert, omul se constituie ontologic prin acte de 

grijă, ne constituim ca persoane prin acte spirituale primordiale. 
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