Fabulele
Düss

Cum a fost construită această probă?
* Metoda a fost concepută încă din 1940
* Anchetă (au fost coroborate datele oferite de: completarea
fabulelor, anamneză – date obținute despre copil din diferite surse
și observarea comportamentului subiectului)
* Subiecți: 65
43 copii (3 – 15 ani)
22 tineri și adulți (17 – 50 ani)
→ 9 copii și 5 adulți prezentau următoarele comportamente:
ticuri, enurezis, inhibiții, angoase, crize de furie + relatări
defavorabile (părinți și profesori) precum: indisciplină,
închidere în sine, impulsivitate
→ au fost aleși subiecți care prezentau anumite tulburări
validare

Fabulele – metodă de diagnosticare a complexelor și a
rezistențelor în psihanaliză
Când au elaborat metoda fabulelor Düss, autorii au încercat să le
contruiască după schemele teoriei freudiene. Fiecare fabulă, prin
structura sa, trebuie să cuprindă una dintre situațiile complexelor
descoperite de Freud.

→ dublu avantaj

Fabulele sunt construite
în baza unei teorii cunoscute
și acceptate de un număr
mare de specialiști.

Teoria lui Freud își găsește
suport în acest material,
întrucât răspunsurile obținute
infirmă sau confirmă doctrina
lui Freud.

• Testul fabulelor este, conform autoarei ”un test adresat psihanaliștilor de
copii și pedagogilor instruiți în psihanaliză, deoarece acesta solicită
examinatorului cunoștințe despre inconștient și structura sa, modalitățile de
reacție ale Eului, înțelegerea simbolului (deoarece testul este construit pe
simbol) și o tehnică a interviului psihanalitc ”.
1. Fabula păsării
2. Fabula aniversării nunții
3. Fabula mielului
4. Fabula înmormântării /
Fabula călătoriei
5. Fabula despre teamă
6. Fabula despre elefant
7. Fabula cu obiectul confecționat
8. Plimbare cu mama sau tata
9. Fabula despre noutate
10. Visul urât

Complex
Gravitatea complexului

Analiza
psihanalitică

În fiecare dintre cele 10 mici fabule întâlnim un erou – fie un copil,
fie un animal – care se găsește într-o anumită situație ce reprezintă de
fapt un stadiu de evoluție al inconștientului.

Ipoteza de la care s-a plecat în construirea acestui test a
fost următoarea: dacă subiectul este impresionat de una
dintre poveşti şi dă un răspuns simbolic, sau, dimpotrivă,
manifestă o anumită modalitate de apărare în momentul
răspunsului, înseamnă că situaţia în care se află eroul
fabulei determină la el un şir de asociaţii care dezvăluie
complexul la care s-a fixat.

• Pentru ca testul să-și îndeplinească scopul, anumite condiții au fost
considerate indispensabile, astfel:
1. Fabulele sunt destul de uşor de înţeles de către un copil de trei ani şi, în
acelaşi timp, capabile să suscite și interesul copiilor mai mari, eventual
adolescenţii.
2. În elaborarea fabulelor, au fost eliminate situaţiile familiale sau şcolare
prea deosebite, în care copilul risca să se recunoască, şi unde putea
interveni frica de a fi judecat.
3. Ideile prezentate în conținutul fabulelor au fost alese astfel încât elementele
datorare educației să nu intervină.
4. Conflictele au fost suficient deghizate pentru a nu trezi culpabilitatea
subiectului, fiind facilitată în acest mod identificarea cu eroul fabulei.
5. Ordinea de prezentare a fabulelor nu este aleatorie, începându-se cu
povestea care include complexul căruia i se atașează cantitatea cea mai
mică de vinovăție.

Metoda de aplicare
I se explică subiectului că i se vor spune mici
povestiri/poveşti neterminate, şi că va
trebui să realizeze o continuare. De asemenea,
se va sublinia faptul că subiectul va putea
spune tot ceea ce vrea pentru că ceea ce crede el este corect.
Pentru cei de vârste mai mari, povestirile vor fi prezentate ca o
probă de imaginaţie. Ei vor putea să spună ceea ce le vine în
minte, pentru că nu este vorba de o probă de inteligenţă, ci de
fantezie,ceea ce înseamnă că se pot formula idei diferite despre
acelaşi lucru.

Metoda de aplicare
*Titlul fabulei nu va fi niciodată prezentat.

*Redăm povestea în
forma directă și suntem
atenţi să nu avem nicio
intonaţie care ar putea
influenţa copilul.

Dacă răspunsurile subiectului
sunt prea scurte sau nu sunt
suficient de explicite, putem
adresa întrebări suplimentare.

Evaluarea răspunsurilor copiilor
În majoritatea cazurilor, un singur răspuns este
suficient pentru a scoate la iveală existenţa unei
probleme. Totuşi, pentru a formula o judecată mai
sigură este bine să luăm în considerare toate
răspunsurile, pentru că astfel creşte posibilitatea
evidenţierii conflictului.

În general, autoarea arată că se poate presupune existenţa
unui complex prin prezenţa unora dintre următoarele aspecte
în comportamentul subiectului:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Răspuns imediat și neaşteptat.
Păstrarea complexului în răspunsul
la alte povestiri.
Răspuns şoptit formulat repede.
Refuzul de a răspunde la una dintre povestiri.
Tăcere şi rezistenţă în a răspunde.
Subiectul cere să reînceapă proba.

Fabula 1:
O mamă pasăre și un tată pasăre dorm împreună cu puiul lor în cuib, pe o
creangă. Se pornește un vânt puternic, zguduie copacul și cuibul cade la
pământ. Cele trei păsări se trezesc brusc. Tatăl zboară repede într-un brad,
mama în alt brad, ce va face puiul? Știe deja să zboare un pic.
-Vizează reacţia copilului în situaţia posibilului conflict în familie sau a unei
primejdii care vine din afară;
-Se poate observa ataşamentul copilului faţă de unul dintre părinţi sau de
amândoi. normale
Răspunsuri
Răspunsuri patologice
- Puiul va zbura pe o creangă aproape
de cuib.
-Va zbura la mama lui.

- Va rămâne pe pământ.
- Dacă încearcă să zboare, va cădea şi
va muri.

- Va zbura la tata, pentru că este mai
puternic.
- Va rămâne pe jos și va țipa ce părinții
vor veni să-l ia.

- S-a ridicat de la pământ, dar dacă va
ploua maitare va muri.
- Mama şi tatăl îl vor ascunde într-o
tufă, dar va muri.

• Subiectul 1: B.
Nume şi prenume: Z. I. A.
Data naşterii: ZZ.LL.2006
Răspuns: Puişorul încearcă să zboare şi el ştie să zboare puţin.

Puişorul încearcă să atingă un pat. Puişorul nu vrea niciun
pom, aşa că aterizează pe pământ. Încearcă să zboare dar nu
găseşte niciun copac şi până la urmă aterizează pe pământ.

• Subiectul 2: F.
Nume: R.B.
Răspuns: Zbura şi el cât putea, puţin. Mama şi tata au văzut

puişorul, au venit şi l-au luat într-un cuib făcut din fugă. S-au
dus în cuib şi au pus nişte frunze ca să poată să stea. Însă a
bătut vântul, au căzut frunzele şi nu au mai putut să stea
acolo.

Fabula 2: Este sărbătoare căsătoriei tatălui și mamei. Aceștia se iubesc mult și
au organizat o petrecere frumoasă. În timpul petrecerii, copilul se ridică și se
duce singur în fundul grădinii. De ce?
- Vizează poziţia copilului în raport cu cei doi părinţi, dacă este exclus sau
acceptat normal de către aceștia.
-Poate fi evidenţiată existenţa unei gelozii resimţite de către copil faţă de
pătinţii săi.
-Verifică dacă subiectul a avut vreun șoc în camera părinților.
Răspunsuri normale

Răspunsuri patologice

- Se duce să culeagă flori pentru
părinții lui.
- Se duce să se distreze.

-

- Conversația nu îl interesează.
- A primit o notă proasta la
școală și se duce să plângă în
fundul grădinii.

- S-a dus în grădină pentru că voia să fie singur.(De ce voia
să fie singur?). Pentru că nu voia să stea în casă, tatăl şi
mama făceau zgomot şi copilului nu-i plăcea. (Cum
făceau zgomo tmama şi tata?). Se distrau împreună.
(Unde dormi la tine acasă?): În camera părinţilor mei.
- Preferă să fie singur.

Copilul s-a dus în grădină pentru că se simţea stânjenit.
(De ce se simţea stânjenit?) Pentru că era aniversarea
părinţilor săi şi mama nu voia să-i dea tort, pentru că
acela era numai pentru tatăl său.

• Subiectul 1: B.
Nume şi prenume: Z. I. A.
Data naşterii: ZZ.LL.2006

• Răspuns: Să găsească şi el pe cineva. A găsit o pisică. Pisica a
sărit pe lemnele cele groase şi băiatul a vrut să ia pisica cu el.
Psisica a văzut o veveriţă. Veveriţa s-a urcat într-un copac
care era aproape să cadă. Pisica nu ştia că copacul era cadă.
Pisica s-a urcat pe o creangă şi copacul s-a clătinat şi a căzut.

• Subiectul 2: F.
Nume: R.B.

Răspuns: Să culeagă nişte fructe pe care să le mănânce şi apoi să
vină înapoi cu struguri, căpşuni şi mure ca să facă un tort.
Strugurii îi pune într-o farfurie pentru invitaţi pentru că
împlinea cinci anişori. Mama lui i-a spus că vin şi prietenii şi
colegii lui.

III. Povestea mielului

* Explorează complexul de înțărcare și complexul fratern
O mămică oaie și mielul ei sunt pe o pajiște. Mielul zburdă toată
ziua prin preajma mamei lui. În fiecare seară, mama îi dă lapte bun
și cald, care ăi place mult. Dar deja el mănâncă iarbă. Într-o zi i se
aduce mămicii oaie un mieluț mic de tot căruia îi este foame, pentru
ca mama să îi dea lapte. Dar mămica nu are destul lapte pentru
amândoi și îi spune mielului ei: „Nu am destul lapte pentru
amândoi; tu du-te și paște iarbă proaspătă.”. Ce va face mielul?
Pentru a evalua doar complexul de înțărcare, se înlătură venirea
mieluțului și se spune că oaia nu mai are lapte și mielul trebuie să
înceapă să mănânce iarbă.

Răspunsuri normale și răspunsuri patologice
„Mielul va mânca iarbă.”

„Va căuta lapte la o altă doamnă.(Mielul se va
duce să mânânce iarbă?) Da, va mânca iarbă și
este foarte supărat pe mamă, o ceartă mult.” f., 4
ani, soră mai mare

„Mielul va căuta lapte la o „Nu va fi deloc bucuros, dar se va duce să
altă oaie.”
mănânce iarbă, va fi furios pe mama lui, îi va
trage una celui mic și se va duce să pască iarbă.”
f., 8 ani și 6 luni, soră mai mare
„Mielul este puțin supărat Va fi gelos, se va duce departe și nu se va mai
dar va mânca iarbă.”
uita la mama lui, sau se va apropia din ce în ce
mai mult și va încerca să îl gonească pe celălalt,
dar nu va reuși. Îl va urî din ce în ce mai tare pe
celălalt și îl va bate, dar mai ales se va duce
departe.” f., 14 ani, cu frați mai mari și mai
mici

*

„Vrea să se arate superior și va suge repede lapte de la mamă, chiar dacă
abia supsese. Va mai lăsa o picătură pentru celălalt și se va duce apoi să
mănânce iarbă. Se va preface că este dezgustat și că nu-i pasă, ca să nu se
revolte. Când se revoltă, îi dă niște lovituri cu capul și îl aruncă într-un
bochet țepos, ca să rămână agățat acolo.” f., 19 ani, soră mai mică
→ ulterior i s-a povetit fabula fără a menționa de venirea mieluțului, zicându-se
că oaia nu mai are lapte și că mielul trebuie să mănânce iarbă.
gelozia
pe un frate sau o soră mai mare a ghidat-o în răspuns
• „Se va duce să mănânce iarbă imediat și va fi supărat pe mamă și pe cel
mic, iar inima lui va fi neagră de tot, plină de amărăciune; sau se va revolta,
va rămâne lângă mamă și ori de câte ori mieluțul se va apropia îl va lovi cu
coarnele ca să îl enerveze. (Și, ce va face pentru a se consola?) Pentru a se
consola se va duce să mănânce iarbă înainte să îl pună mama, ca să nu fie
certat. Eu o ascultam pe mama atunci când mă punea să fac ceva sâcâitor,
nu puteam să refuz.” f., 23 de ani, cu frați mai mari și mai mici
ostilitate față de părinți

Băiat, 9 ani
Răspuns:
„I-a spus mielușelului mai mic să pască iarbă, nu să bea lapte că
mama nu are destul pentru noi amândoi. Tu du-te și mânâncă
iarbă în timp ce eu voi bea lapte de la mama și voi primi și
jucării. După aceea voi fi grăsun și tu vei mânca numai iarbă
verde.”

Fetiță
Răspuns:
„A mâncat iarbă verde, a ascultat-o pe mama lui și când i-a
spus mama lui că se duce să mănânce niște iarbă ca să aibă mai
mult lapte, a ascultat-o. Doar că mielușelul cel mic a fugit din
greșeală. Mielușelul cel mare nu a vrut să aibă grijă de cel mic
și cel mic a fugit.

IV.Povestea înmormântării
* Explorează agresiviatatea, dorințele de moarte, culpabilizarea,
autopedepsirea

Într-un sat trece pe stradă
un convoi mortuar, iar
oamenii întreabă: Cine
a murit? Li se răspunde:
Cineva din familia care
locuiește în casa aceea.
Cine este?

Copiilor care nu cunosc
noțiunea de moarte, fabula
li se povestește astfel:
Cineva din familie a luat
trenul și a plecat foarte,
foarte departe și nu se mai
întoarce niciodată acasă.

Cine este?

Răspunsuri normale și răspunsuri patologice
Subiectul indică o
persoană decedată de
curând în familia sa.

„Este fetița.”

Este o persoană în
vârstă: bunicul sau
bunica.

„Mama fetiței pentru că a fost lovită de o mașină.” f.,
4 ani și 6 luni, soră mai mică
„Tatăl lui.” b., 7 ani și 6 luni, copil unic
complex
Oedip refulat

Este o persoană care
era bolnavă de mult
timp.

„Este tatăl sau mama sau un copil, poate un copil.”f.,
14 ani cu frați mai mari și mai mici
vinovăție

Este o persoană
importantă sau străină
de sat, pentru că
oamenii se interesează
de ea.

„Fiul cel mare.” f., 20 de ani, cu frați și surori mai
mari și mai mici
„Tatăl.” f., 23 de ani, cu frați mai mari și mai mici
„Este tatăl.” f., 12 ani și 6 luni, cu frați mai mari și
mai mici

autopedepsire, f., 4 ani, soră mai

mare

Băiat, 9 ani
Răspuns: „ O femeie. Era foarte bătrână. Cum putea să mai stea pe pământ?
Avea grijă moșneagu de ea dar nu mai putea nici el să mai aibă grijă că nu
putea să facă prea multe sau prea puține. Apoi moșneagu a venit și el la
înmormântare și a început să o bage în groapă. Apoi el s-a dus lângă ea. Și
cam atât.”
Fetiță
Răspuns: „O familie bogată era în casă cu un bătrânel. Bătrânelul nu mai putea
deloc să meargă pe picioare și avea 100 de ani și mai avea doar o zi de trăit
și cealaltă și a murit.”

IV. Fabula fricii
• Angoasă
• Autopedepsire
Era odată un copil care spunea încetișor: “Oh ce
frică mi-e!” De ce îi era frică?
Răspuns:....................

Răspunsuri normale

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pentru că mama s-a uitat urât la el.
Frica de bătaie.
Că a avut o notă proastă la școală.
Frica de un animal
Frica să nu-i moară singurul părinte.
Să nu-și piardă averea din cauza crizei.

Răspunsuri patologice
„Pentru că a venit vrăjitoarea. (De ce a venit vrăjitoarea?)
Pentru a-l ucide. (De ce vrea vrăjitoarea să-l ucidă?) Pentru
că fata/băiatul era uneori bună/bun, uneori rău/rea.”
„Îi este frică de un hoţ care vrea să-l ucidă. (De ce ar vrea
hoţul
să-l
ucidă?)
Pentru
că
acesta
i-a
spus vorbe urâte, pentru că nu-l place pe hoţ.”
„Îi este frică că-l va mânca lupul. (De ce ar vrea
lupul să-l mănânce?) Pentru că este un copil
rău, foarte rău.”

• „Îi este frică de diavol. (Ce vrea să-i facă Diavolul?)
Vrea să-l pună în cazanul cu foc. (De ce?) Pentru că nu
şi-a ascultat părinţii. (De ce nu şi-a ascultat părinţii?)
Pentru că este supărat pe mama sa.”
• „Îi este frică să fie singur, să se piardă.”
• „Îi este frică că mama lui îl va lovi pentru că nu a
ascultat-o niciodată.”
•
„Îi este frică de şerpi.”

Tulburări nervoase

Băiețel 7 ani, copil unic: coșmaruri și anogoase,
caracter schimbător, prea sensibil.
Răspuns: “Îi este frică de un hoț care vrea să îl
omoare, pentru că nu îi place de hoț.” “Pentru că
hoțul vroia să îi ia cuțitul băiatului. ”

Adulți
Tânăr 28 de ani, căsătorit, are un frate mai mare:
angoasă, inhibiții în activitate și plăcere, depresie.
Răspuns: “ Frica de un război, din cauza
suferințelor cauzate altora; în ceea ce mă privește,
mie nu mi-e frică de bombe, mie mi-e frică de
examene! Mă înspăimântă îngrozitor când văd un
copil pregătindu-se pentru examene.”

Cazuri ambigue
Tânără 30 de ani, mama unei fete: mare
susceptibilitate, sentiment de inferioritate.
Răspuns: “Mi-e frică de moarte, este ridicol.”

VI. Fabula Elefantului

Un copil are un elefantel pe care il iubeste mult si care
este tare dragut cu trompa lui lunga. Intr-o zi
intorcandu-se de la plimbare, copilul intra in camera lui
si vede ca elefantul s-a schimbat.
Ce este schimbat la el? Si de ce s-a schimbat?
-Pentru examinarea complexului castrarii

Ce este complexul castrarii?
•

•

pentru baiat, convingerea ca mama a avut candva
penis, ca i a fost taiat de tata sau de un înlocuitor al
tatalui si ca propriul sau organ sexual ar putea fi
supus acestei sorti cumplite.

la fetita exista convingerea ca a avut candva un penis
care i a fost îndepartat brutal si pe nedrept.

Complexul castrării sau al afirmării de sine,
timiditate, dependenţă de alţii.
•

•

•

•

forma gravă: negarea sexualităţii, impotenţă, anorgasmie
forma compensată: persoana caută să-şi manifeste autoritatea,
este rigidă, pune mare preţ pe statutul social, abuzează de alţii
forma supracompensată: agresivitatea fuzionată cu
comportamentele sadice
Complexul castrării se asociază cu complexele de inferioritate
şi de vinovăţie. „Părintele castrator” nu îşi lasă copii să se
manifeste ca adulţi pe plan sexual.

Subiecți normali
Fabula Elefantului:
1.

2.

Copilul a vazut o alta jucarie mai frumoasa, iar a lui nu il mai
intereseaza;

Nu elefantul s-a schimbat ci copilul care a crescut si caruia nu
ii mai place sa se joace;

3.

Nu s-a schimbat;

4.

Si-a schimbat pielea;

5.

Bona a varsat o vaza cu apa peste elefant in lipsa copilului.

Subiecți- tulburări nervoase
Fetită 4 ani și 6 luni: enurezis, caracter dificil si violent.

Răspuns: “I se taiase trompa.”
(Cine a facut asta?) „Doamna care il schimbase, era rau.”

Verificarea raspunsului fabulei despre elefant:
(- Ce animal ai vrea sa fii?) „- Un sarpe!”
(- De ce?) „- Pentru ca are o coada lunga!”

Subiecți- tulburări nervoase
Baietel de 7 ani, copil unic: cosmaruri si angoase,
caracter schimbator, prea sensibil

Fabula Elefantului
Răspuns: „A slabit brusc si ii este foarte foame, si o sa
moara”

Subiecți- tulburări nervoase
Baietel 7 ani 6 luni, copil unic: ticuri si grimase, grosolan cu
colegii, ascuns

Fabula Elefantului. Răspuns:
„L-a gasit schimbat pentru ca zana il transformase in pisica, cu
bagheta ei magica”
(De ce?) „Pentru ca ea iubea pisicile;”
(Asta i-a facut placere baiatului?) „Oh, nu pentru ca lui ii
placea mult trompa elefantului si daca se transformase in
pisica nu mai avea trompa”;
(De ce a facut zana asta?) „Pentru ca este rea si vrea sa-i faca o
farsa urata baietelului”;

Cazuri adulți
Tanara 26 ani, sora mai mare: foarte indecisa, cu dificultati in a
se plia unei anumite discipline
Fabula Elefantului
-

Răspuns: (Izbucneste in ras, apoi :) „I s-a taiat trompa, vad
foarte bine taietura”

Declara ca nu demult s-a simtit ca mica sirena a lui
H.C.Andersen, careia i se taiase limba si care cauta
modalitati de a se exprima

Cazuri adulti:

Tanar de 28 de ani , casatorit: angoasa, inhibitii in activitate si
placere, depresie, sentimente de inferioritate
Fabula Elefantului
-

Raspuns: „Imi puneti o intrebare ciudata, e greu de
raspuns.”(Se gandeste mult timp si spune izbucnind in ras: )
„I se taiase trompa si baietelul este furios si de asemenea
dezamagit si trist,”

VII. Fabula obiectului confecționat

(Pentru testarea caracterului obsesiv și încăpățânat.
Complexul anal.)
Un copil a reuşit să confecționeze ceva din plastilină (un
turn), care-i place mult, tare mult. Ce va face cu el?

Mama sa îl roagă să i-l dea ei, el poate să i-l dea dacă
vrea. I-l va da?

Răspunsuri tipice pentru subiecți normali







I-l va da mamei.
Se va distra cu el și i-l va da mamei dacă aceasta i-l
cere.
Îl va arăta la toată lumea.

Răspunsuri pentru subiecți prezentând câteva tulburări
nervoase







Îl va păstra pentru sine. (Dacă mama i-l va cere, el i-l va da?)
Nu, pentru că este al lui şi el l-a făcut. (f, 4 ani, sora mai mare:
enurezis, murdărie, caracter dificil)
Își va petrece toată viața cu el, sau poate se va distra toată viața
cu el. Nu i-l va da niciodată pentru că este foarte frumos, nici
măcar dacă îl va cere, îl va păstra pentru el. (f, 8,5 ani, sora mai
mare: închisă în sine, lacomă, geloasă)
Îl va păstra în camera sa, dar nu-l va arăta nimănui, pentru că
lumea este prea proastă pentru a-l aprecia. (f, 23 ani: obsesii,
inhibiții)

VIII. Fabula plimbării cu tatăl sau cu mama
Pentru identificarea complexului Oedip







Un băiat (sau o fată) a făcut o plimbare foarte frumoasă în
pădure cu mama lui (sau cu tatăl ei, dacă este vorba de o fată).
S-au simțit foarte bine împreună.
Când se întorc acasă, băiatului i se pare că tatăl nu are figura lui
obişnuită. De ce?
(Și pentru fată: Când se întorc acasă, fetei i se pare că mama nu
are expresia ei obişnuită. De ce?)

Răspunsuri tipice pentru subiecți normali


Mama/ Tatăl este bucuroasă/ bucuros.



Mama a pregătit o gustare bună.



Mama/ Tatăl a muncit mult şi arată obosită/ obosit.



S-au întors prea târziu de la plimbare şi tatăl/ mama era
îngrijorat/ îngrijorată.



Mama/ tatăl a primit o veste proastă în timpul absenţei lor.



(Și-a pus o mască pentru că este sărbătoarea escaladei.)

Răspunsuri pentru subiecți prezentând
câteva tulburări nervoase










Tata şi-a schimbat înfăţişarea pentru că s-a transformat într-un soldat şi eu
cred că este foarte supărat pe copilul său. (De ce?) Pentru că s-a purtat urât
cu mama în pădure. (Ce a făcut?) A lovit-o!. (b, 5 ani, copil unic: impulsuri
agresive, șantaj)

Tatăl şi-a schimbat aspectul pentru că este bolnav, a răcit, e bolnav rău, ceea
ce nu-i va plăcea mamei. (b, 7 ani, copil unic: coșmaruri și angoase)
Tatăl nu a vrut să vină cu ei, a rămas să lucreze, dar nu este mulţumit. (De
ce?) Pentru că nu a stat cu mama. (Ce l-a împiedicat să stea cu mama?)
Copilul, care a luat-o pe mama.(b, 7 ani, frate mai mic: ticuri, coșmaruri)
Mamei îi este teamă de ceea ce au făcut împreună în pădure, de ceea ce se
putea întâmpla. (Ce se putea întâmpla?) Îi era teamă că tatăl său să nu
încerce să seducă fata. (f, 23 ani: obsesii, inhibiții, timiditate, angoasă)
Mama este geloasă. (f, 26 ani, sora mai mare: f indecisă, amenoree)

IX. Fabula anunțului
„Un copil se întoarce de la școală
(sau de la plimbare) și mama îi
spune: „Nu începe imediat lecțiile,
am să îți dau o veste.”
Ce îi va spune mama?
Utilizată pentru a cunoaște
dorințele sau temerile
copiilor

Subiecți normali
Vestea:
1.

2.

3.

4.

Mama vrea să-i spună o poveste
Mama vrea să îi facă recomnandări pentru activitatea
sau pentru viața sa.
Are să-i spună despre o gustare bună sau despre niște
vizite.
A primit o veste bună.

Subiecți- tulburări nervoase
Fetită 4 ani și 6 luni: coșmaruri, neatenție, reverii, caracter dificil.
Vestea- Răspuns: “Mama i-a spus să nu se ducă pe stradă. Ca să
nu o lovească o mașină și pe ea.”

Răspunsuri patologice:
Mama îi spune că nu trebuie să meargă pe stradă. (De ce?) Pentru
că îl va lovi o maşină.
Mama vrea să-i spună că nu a fost cuminte şi că nu a ascultat-o.
Mama îl va anunţa de moartea tatălui său, a fraţilor şi a surorilor
sale, sau de o boală grea.

Cazuri adulți

Denise, 19 ani: inhibiții, incapabilă de o activitate
continuă, mari dificultăți de adaptare.

Vestea- Răspuns: “Un părinte iubit va sosi sau vor pleca
cu toții la mare.”

Cazuri ambigue

Dolly, 3 ani și 3 luni, copil unic, caracter puțin sălbatic.

Vestea- Răspuns: “Voia să îi spună o poveste.”

X. Fabula visului urât

• Un copil se scoală dimineața foarte obosit și
spune“Oh,ce vis urât am avut!” Ce a visat?
• Se folosește pentru a controla/ verifica răspunsurile la
celelalte fabule.

Subiecți normali

1.

Nu știu, pentru că nu visez.

2.

A visat război.

3.

A visat un animal care îl mănâncă.

Subiecți- tulburări nervoase

Emmy 4 ani: enurezis și murdărire, caracter dificil și
violent.
Visul urât- Răspuns: “Pentru că i s-a tăiat trompa
elefantului”

Cazuri adulți

Clairette, tânără de 26 de ani: amenoree, foarte indecisă,
cu dificultăți de a se plia unei anumite discipline.
Visul urât- Răspuns: “A visat că se sufăcă”

Cazuri ambigue

Visul urât- Răspuns: “Era singură. Ieri am plâns, mama
plecase ca să îi sucă scrisparea mea lui Chalande, iar
tata dormea în fotoliu și atunci am plâns.”

