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Revisão	por	Pimenta	|	Lucita	Machado	Assumpção	Stampa	|	GM	Graphic	&	Editora	Ltda	-	3323-2900	Todos	os	direitos	reservados.	Quando	as	experiências	de	percepção	orgânica	-	a	experiência	de	atitudes,	impulsos,	habilidade	e	incapacidade;	a	experiência	dos	outros	e	o	"real"	-	são	livremente	assimiladas	em	um	sistema	organizado	e	coerente,	à
disposição	da	consciência,	então	a	adaptação	psicológica	ou	integração	pode	ser	considerada	real.	Mesmo	a	avaliação	da	autenticidade	ou	congruência	do	terapeuta	-	a	medida	em	que	suas	palavras	corresponderam	a	seus	sentimentos	-	foi	correlacionada	com	o	resultado	de	casos	bem	sucedidos,	e	novamente	ao	nível	de	significado	de	0,001.	Para
oferecer	mais	detalhes	deste	estudo,	desenvolverei	cada	uma	das	variáveis.	Vou	tentar	responder	a	esta	pergunta,	com	base	na	minha	reflexão	sobre	o	conhecimento	que	adquirimos	através	da	pesquisa	e	experiência	clínica,	mas	trazê-la	ao	limite,	a	fim	de	melhor	observar	o	tipo	de	pessoa	que	pode	emergir	se	a	terapia	atinge	seu	ponto	máximo.
Quando	a	mesma	série	de	protocolos	TAT	foi	analisada	com	base	em	escalas	objetivas	estabelecidas	por	um	dispositivo	diagnóstico,	não	foram	encontradas	alterações.	Psicoterapia:	Teoria,	Pesquisa	e	Prática,	vol.	No	que	diz	respeito	à	Terapia	centrada	no	cliente,	um	corpo	de	pesquisa	substancial	acumulou-se,	testando	as	hipóteses	propostas	pelo
estudo	de	sua	teoria	e	prática.	Cliente:	Eu	não	acho	que	seria	possível	para	qualquer	pessoa	tirar	todas	as	mudanças	que	ele	sente.	Se	eu	não	perder	a	memória,	eu	escrevi-a	entre	1952-1953	em	um	chalé	(mais	exatamente	em	um	choupana)	no	final	da	ilha	de	Granada,	o	Caribe,	onde	você	poderia	ver,	para	o	leste,	o	Atlântico	tempestuoso,	e	para	o
oeste	o	mar	mais	calmo	e	colorido	do	Caribe.	Foi	possível	obter	alta	confiabilidade	entre	os	juízes,	com	a	maioria	das	relações	de	cor	entrecerca	de	0,90,	exceto	para	a	última	variável.	Ele	toma	forma	de	acordo	com	a	pergunta.	Como	prático,	quando	a	captura	de	tela	assume	uma	iniciativa	maior,	apoiamos	que	o	planejamento	sistemático	se	torna
imperativo.	8.	Mais	tarde,	na	mesma	ocasião,	ele	expressa	uma	publicação	muito	boa	do	editor	UFES	-	EDUFES	|	2010	81	Sal	John	Keith	Wood	et	al	modo	(Org)	em	que	as	percepções	inaceitáveis	foram	incorporadas	ao	self.	Isto	é	muito	evidente	na	última	vez	de	Alexander	e	francês	(T)	Psycho.	A	partir	deste	ponto	de	vista,	cada	pensamento,
sentimento	e	a	ação	do	cliente	é	determinada	pelo	que	precede.	Abordagem	central	por	pessoa	|	Machine!	Ransomos	Rogers	A	possibilidade	de	uma	observação	direta	de	processos	significativos	promove	o	curso	na	ciência	mais	variada.	No	entanto,	de	acordo	com	a	definição	da	pessoa	em	pleno	funcionamento,	a	relação	pode	ser	vista	a	partir	de	uma
nova	perspectiva.	Na	medicina,	quando	as	circunstâncias	realizadas	diretamente	na	mãe	da	mãe	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe	da	mãe,	a	compreensão	da	mãe	aumentou	de	processos	digestivos	e	a	influência	da	tensão	emocional	em	todos	os	aspectos	desses
processos	são	observadas	e	compreendidas	pela	mais	precisa.	Mas	esta	é	a	mesma	maneira	de	agir	que,	de	outro	ponto	favorável,	seria	determinado	por	todos	os	fatores	na	situação	existencial.	Exige	a	razão	da	sensibilidade	e	estima,	canalizada	e	disciplinada.	Rev,	vol.	Implica	uma	espontaneidade	básica	que	temos	sido	relutantes	em	admitir	em
nosso	pensamento	científico.	E	este	|	Publicação	de	UFE	-	Edufes	|	2010	J3A	40]	John	Keith	Wood	et.	Isso	aconteceu	depois	de	falar	sobre	minha	auto-confiança,	vergonha,	desespero	e	vida	na	situação	de	aceitação	da	sessão.	É,	em	suma,	o	mesmo	tipo	de	atitude	de	uma.Sid	-Ectebat	Marof	Soip	SoipâââââââURP	.SORTUO	MOC	Oâ£	why	you	reuq
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que,	na	verdade,	a	psicologia	melhorada	em	geral,	foi	um	sucesso	na	clínica	de	Terapia	Center-cliente.	Ele	encontrou	essas	histórias	muito	mais	úteis	para	os	médicos	do	que	aqueles	etaborados	por	si	mesmos.	262	Produção	de	escrita	de	Kohn	Keith	Wood	276	INTRODUÇÃO	A	FONTE	EDIÇÃO	Após	catorze	anos	da	primeira	edição	e	quatro	do
discurso	do	Dr.	John	Keith	Wood	(1934-2004),	o	principal	organzador	do	livro,	consideramos	importante	para	esta	edição	revisada	para	entender	sua	atualidade	e	relevância	para	a	comunidade	científica	e	profissional	brasileira,	ainda	faltando	textos	do	pensamento	de	Carl	Rogers	estritamente	traduzido	da	linguagem	original	e	reflexões	criticamente
fundadas.	Mais	uma	vez,	é	interessante	notar	que	a	figura	é	colocada	em	termos	de	percepção	visual	e,	como	as	atitudes	estão	“fora	de	um	quadro	negro”,	mudanças	de	comportamento	mental	acontecem	automaticamente	e	sem	esforço	de	consciência-	você.	O	cliente	é	livre	para	salvaguardar	sua	expressão	para	expressar	seus	sentimentos.	Alguns
foram	infelizmente	excluídos.	Parece	que,	quando	todas	as	formas	em	que	o	indivíduo	é	percebido;	todas	as	percepções	de	que-danos,	habilidade,	impulsos	e	atitudes	da	pessoa;	e	todas	as	percepções	de	si	mesmo	em	relação	aos	outros	-	são	aceitas	dentro	do	conceito	autoconsciente	organizado,	então	isso	é	acompanhado	por	sentimentos	de	conforto
e	um	ser	sem	estresse	experimentado	como	adaptação	psicológica.	Um	Jeito	de	Ver...	O	post-river	foi	incluído	por	sugestão	de	vários	especialistas	internacionais	consultados.	Os	cálculos,	por	assim	dizer,	estariam	sempre	no	processo	de	correção,	porque	seriam	testadas	no	comportamento.	Se	ele	era	altamente	empÃ¡Âti-	co,	tendia	a	sÃªÂ-lo	do
comeÃ§Âo	ao	fim.	Em	vias	de	publicaÃ§ÂÃ£Âo,	pela	Harper	and	Bros,	New	York.	O	cliente	previamente	citado	descobriu-se	expres-	sando	irritaÃ§ÂÃ£Âo	em	relaÃ§ÂÃ£Âo	Ã	Â	sua	filha,	quando	ele	se	¢ÃÂÂsentia	assim¢ÃÂÂ,	assim	como	expressava	afeto,	quando	sentia	afeiÃ§ÂÃ£Âo.	Terapeuta:	-	Como	se	houvesse	algo	muito	irritante	no	fato	de	estar
fisicamente	doente.	Meu	propÃ³Âsito	nÃ£Âo	foi	convencÃªÂ-los	da	correÃ§ÂÃ£Âo	deste	ponto	de	vista.	Mas	Ã©Â	sempre	mais	confortÃ¡Âvel.	Pode-se	dizer	que	sabemos	agora	como	iniciar	uma	ca-	deia	de	eventos	complexa	e	previsÃÂvel,	ao	lidarmos	com	o	indi-	vÃÂduo	mal	ajustado,	uma	cadeia	de	eventos	que	Ã©Â	terapÃªÂutica,	e	que	opera
efetivamente	em	situaÃ§ÂÃµÂes	problemÃ¡Âticas	dos	mais	diversos	tipos.	Psiquiatras,	analistas,	e	especialmente	assistentes	sociais	enfa-	tizaram	esse	ponto.	Soc.	Acredito	que	tal	pessoa	seria	reconhecida	pelo	estudio-	so	da	evoluÃ§ÂÃ£Âo	como	um	tipo	com	maior	probabilidade	de	se	adaptar	e	sobreviver	sob	condiÃ§ÂÃµÂes	ambientais	em
mudanÃ§Âa.	No	caso	da	Terapia	Centrada	no	Cliente,	por	exemplo,	a	intenÃ§ÂÃ£Âo	Ã©Â	aju-	dar	outro	ser	humano	a	fazer	mudanÃ§Âas	construtivas	na	perso-	nalidade;	*	¢ÃÂÂ	um	respeito	pelo	individuo	e	por	sua	autonomia	e	dignidade.	Freitas,	Gilvan	Ventura	da	Silva,	Marcio	Paulo	Czepack,	Sandra	Soares	Della	Fonte,	Walair	Cintra	de	Jesus
|Junior	Ã©Â	Wilberth	Clayton	Ferreira	Salgueiro	Cara	E	DiagramaÃ§ÂÃ£Âo	|	Denise	R.	ÃÂ	medida	que	vive	esses	sentimentos	tÃ£Âo	variados	em	todos	os	seus	graus	de	intensidade,	descobre	que	experienciou	a	si	mesmo,	que	ele	Ã©Â	todos	esses	sentimentos.	Posso	dizer	com	certeza	que	isto	se	Abordagem	Centrada	na	Pessoa	|5ÃºÂ	ediÃ§ÂÃ£Âo
com	a	fascinante	possibilidade	de	tentar	entender	sua	sempre	mutÃ¡Âvei	complexidade.¢ÃÂÂ	(3)	Esse	viver	no	momento	significa	uma	ausÃªÂncia	de	rigi-	dez,	de	organizaÃ§ÂÃ£Âo	contida,	ausÃªÂncia	de	imposiÃ§ÂÃ£Âo	de	uma	estrutura	Ã	Â	experiÃªÂncia.	Abordagem	em	Person	|5	edição	PARCEIRO	PERSONAL	EM	FUNÇÃO	PLENO-Car!	Ransom
Rogers	Introdução	Escrevi	este	artigo	em	um	dos	nossos	“scapadas”	três	vezes	Chicago	rigores	de	inverno.	Esta	hipótese	parece	explicar	o	fato	de	que	a	percepção	confortável	do	eu,	que	é	obtido,	é	às	vezes	mais	positiva	do	que	antes,	às	vezes	mais	negativa.	No	entanto,	em	grupos	profissionais	O	reverso	é	mais	verdadeiro.	Isso	poderia	significar	que
o	quadro	interno	de	referência	da	pessoa	pode	estar	no	campo	da	psicologia,	uma	ideia	convincente	descrita	por	Snygg	e	Combs	em	um	texto	apreciável	ainda	não	publicado.	Tenho	esse	sentimento	de	estar	incrivelmente	confiante	no	que	posso	fazer	sem	estar	disposto	a	trabalhar	nisso.	É	que	o	comportamento	não	é	diretamente	influenciado	ou
determinado	por	fatores	orgânicos	ou	culturais,	mas	seria	primata	(e	talvez	apenas)	pela	percepção	desses	elementos.	SNYDER,	W.	(Isso	se	aplica	principalmente	às	crianças.	Os	meus	valores?	226	Os	fatos	que	falam	por	si	mesmo:	um	resumo....	É	baseado	na	confiabilidade	da	natureza	humana.	Deve	ter	sido	claro	que	uma	implicação	da	visão	aqui
apresentada	é	que	a	natureza	fundamental	do	ser	humano,	quando	funciona	livremente,	é	construtiva	e	confiável.	41	1946.	L.;	FISKE,	D.	O	terapeuta,	reagindo	aos	sentimentos	e	atitudes	do	cliente	mais	do	que	aos	objetos	de	seus	sentimentos	e	atitudes,	ajuda	o	último	a	trazer	seu	próprio	eu	do	fundo	ao	fogo,	tornando	mais	fácil	para	o	cliente
perceber	e	reagir	a	esse	mesmo.	Em	apoio	a	essa	hipótese,	observa-se	que,	em	alguns	casos,	um	dos	concomitantes	do	sucesso	na	terapia	é	a	percepção	do	cliente	que	eu	tenho	a	capacidade	de	reorganizar.	Tentando	decifrar	as	características	de	uma	relação	terapêutica	bem	sucedida,	começamos	a	entender	que	o	sentido	da	comunicação	é
muitovocê.	exige	que	o	consultor	coloque	na	situação	tudo	o	que	tem	dessas	qualidades	preciosas,	mas	de	uma	forma	disciplinada	e	refinada.	cliente:	-	não,	e	uma	das	razões	por	que	é	estar	cansado	mais	do	que	deveria,	talvez	seja	por	causa	desta	tensão	constante,	e	vai	da	Aã.	as	teorias	do	angyal	(2)	encontrar	alguns	paralelos	em	nossas
observações.	Por	exemplo,	o	caso	de	herbert	bryan,	que	rogers	publicou	mais	de	uma	vez	ou	transcrição	da	entrevista	filmada	com	a	glória	do	cliente,	publicada	e	colocada	como	filme	ou	vídeo.	durante	este	período	inicial,	é	baseado	simplesmente	nas	reações	totais	de	seu	corpo.	na	vida	cotidiana,	adaptação	individual	atraída	pela	reorganização	do
campo	com	o	eu	mais	comum	e	menos	ameaçador	para	o	indivíduo.	tentando	ser	um	rogers	fundamental,	inicialmente	optamos	por	traduzir	o	"conceito	de	pleno	funcionamento"	expresso	pelo	"conceito	de	pessoa	em	plena	atualização"	ou	"conceito	de	pessoa	em	processo	experiencial	completo"	para	explicar	o	dinamismo	implícito	ao	seu	pensamento.
terapia	centrada	no	cliente	é	diferente	de	outras	situações	de	vida,	uma	vez	que	o	terapeuta	tende	a	remover	do	mundo	imediato	do	indivíduo	todos	os	aspectos	do	campo	que	podem	reorganizar,	exceto	o	eu.	mas	a	qualquer	momento	e	em	qualquer	cultura,	viveria	construtivamente,	em	harmonia	com	a	sua	cultura	e	com	a	satisfação	equilibrada	das
suas	necessidades.	outro	resultado	do	interesse	é	que	três	das	quatro	variações	estudadas	apresentaram	alto	grau	de	correlação.	do	outro	lado	da	questão	que	observamos,	com	frequência,	que	quando	se	diz	ser	automaticamente	para	o	ídolo	que	é	governado	por	alguns	fatores	ou	condições	fora	de	seu	con-,	isso	torna	a	terapia	mais	difícil	e	só
quando	ele	descobre	que	ele	pode	organizar	sua	percepção,	é	que	o	mundo	se	tornaO	esclarecimento	do	tai,	em	uma	situação	de	terapia,	me	colocou	na	frente	da	atitude	como	algo	em	siâ	€	TM	s,	que	eu	poderia	olhar,	manipular	e	substituir	ao	organizar	minhas	atitudes,	foi	uma	abordagem	focada	na	pessoa	|5a	mudança	que	começou	a	organização.
reorganizar	a	sua	opinião,	que,	como	diz,	correspondeu	a	"Reganizzarsi-me".	(3)	também	queria	estudar	a	teoria	de	que	eu	tinha	proposto	como	qualidades	essenciais	da	relação	que	produziu	uma	mudança	terapêutica.	pode	não	ser	autorizado	a	quebrar	a	janela	ou	deixar	a	sala,	mas	é	livre	para	sentir	como	quebrar	a	janela	e	este	sentimento	é
completamente	aceito.	241-243,	verão,	1957.	Se	compararmos	a	imagem	do	eu	e	o	comportamento	com	a	imagem	que	aparece	na	nona	sessão,	trinta	e	oito	dias	depois,	encontraremos	a	percepção	do	eu	e	o	modo	de	agir,	profundamente	alterado.	a	aceitação	do	consultor	não	envolve	aprovação,	nem	desaprovação.	9.	discurso	do	autor	no	momento	de
seu	mandato	como	presidente	da	associação	de	psicologia	americana,	na	reunião	anual	de	setembro	de	1947.	john	keith	wood	Jaguariãona,	novembro	1994	parte	1	seis	artigos	seminisani	de	vagões	de	resgate	carl	obrigado	pela	publicação	obtida	pela	associação	psicológica	americana	para	os	seguintes	artigos:	as	condições	necessárias	e	suficientes
para	a	mudança	da	personalidade	terapêutica,	os	eixos	significativos	da	terapia	mencionada	pelo	cliente,	algumas	observações	sobre	a	organização	da	personalidade	e	das	pessoas	ou	da	ciência?	€	ao	longo	do	tempo,	eu	trabalhei	intensamente	nele-	o	conceito	de	pessoa	totalmente	trabalhadora.	por	acaso,	nove	unidades	de	interações	com	o	cliente	-
uma	declaração	de	cliente	e	uma	resposta	do	consultor	-	cadaEntrevistas.	É	uma	crença	que	o	cliente	pode	assumir	a	responsabilidade,	se	for	guiado	pelo	especialista;	Uma	confiança	que	o	cliente	pode	assimilar	no	Vista,	se	for	fornecido	pela	primeira	vez	pelo	especialista,	que	pode	fazer	escolhas,	se	nos	pontos	cruciais	ele	tiver	uma	direção.	Psicolo.
Ele	cria	todas	essas	múltiplas	influências	determinadas	por	todos	os	fatores	na	situação	existencial	e	os	faz	entrar	como	dados	e	calcula	rapidamente	o	curso	de	ação	que	seria	o	portador	mais	publicado	do	editor	Ufe	-	edifeso	|	2010	179	e	John	Keith	Wood	et	Af.	50	1943.	A	abordagem	orientada	para	a	pessoa	|	5o	es	â	€	œEu	me	sinto	desorganizada,
despercebida;	Eu	perdi	todas	as	direções;	Minha	vida	pessoal	está	desintegrada.	“Espero	que	coisas	mais	superficiais	em	minha	consciência,	mas	nada	seja	apropriado;	As	coisas	não	parecem	reais;	Eu	sinto	que	nada	importa;	Não	tenho	resposta	emocional	às	situações;	Estou	preocupado	comigo	mesmo.	Seria	capaz,	criativamente,	promover
saudações	ao	novo	reboque	para	as	antigas	condições.	267-278.	Creativita	como	uma	abordagem	de	resultado	que	absorve	a	pessoa	|	5ª	edição	Um	dos	elementos	que	eu	gosto	na	formulação	teórica	que	apresentei	é	que	a	pessoa	em	questão	é	uma	pessoa	criada,	essa	pessoa,	no	ponto	final	hipotético	da	terapia,	poderia	muito	bem	ser	uma	do	povo	""
Dutalizado	",	de	acordo	com	Ma-Basso.	Então,	aqui	também	está	o	objetivo	final	da	ciência	-	a	exploração	objetiva	dos	aspectos	mais	subjetivos	da	vida;	A	redução	de	hipóteses	e,	finalmente,	os	teoremas,	de	tudo	o	que	foi	visto	como	a	parte	mais	pessoal,	a	parte	mais	interior,	a	parte	mais	cuidadosa	de	um	mundo	privado	".	Amer.	Lembre	-se	de	que	a
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led	itnemele	inucla	etneiciffe	¹Ãip	odom	ni	odnaiznereffid	otseuq	a	avirra	e	,azzilaer	ol	ertnem	azneirepse'lled	opmac	leN	Também	diria:	"Damn,	mais	problemas".	Quart	Merrill-Palmer.	Vol.3	p.	Se	conseguirmos	pegar	o	“GEIT	de	ser”	de	Rogers	em	novas	situações	desses	seis	artigos	seminais,	estaremos	em	uma	condição	de	fazer	duas	coisas:
primeiro,	para	resolver	o	dilema	aprendido	na	segunda	parte	e,	em	segundo	lugar,	colocar	Além	disso,	a	dupla	fossilizada	apresentou	o	que	atualmente	é	chamado	de	abordagem	de	pessoa	para	descobrir	que	é	eficaz	na	essência.	Bem	mais	tarde,	eu	o	apresentei	a	uma	importante	revista	de	psicologia,	cuja	editora	me	respondeu	gentilmente.	Abor-
Dagem	focado	na	pessoa	não	tem	teoria.	Eu	posso	continuar	aprendendo	na	escola.	Sinto	que	posso	controlar	mais	minha	vida;	Eu	acho	que	estou	a	ponto	de	ir	mais	longe	por	si	só.	golpe	na	direção	de	tomar.	Ele	é	livre	para	se	tornar	você	para	se	esconder	atrás	de	uma	máscara;	Vá	em	frente	você	para	voltar:	comporte	-se	de	maneira	destrutiva	para
si	e	com	os	outros,	de	certa	forma	com	truta;	Totalmente	livre	para	viver	você	para	morrer,	tanto	em	senções	fisiológicas	quanto	psicológicas.	Ele	respondeu	com	total	aceitação,	com	ternura	formidável,	sem	fortes	nuances	emocionais.	3.	A	abordagem	focada	na	pessoa	não	é	uma	teoria,	uma	tera-pia,	uma	psicologia,	uma	tradição.	Gradualmente,
estabeleceu	uma	reorganização	de	seu	procedimento	no	comitê	consultivo.	Em	outro	caso	estudado	e	analisado	minuciosamente,	o	TAT	foi	analisado	por	uma	clínica	que	teve	experiência	em	testes	projetivos,	terapia	respeitada	e	nada	sabia	sobre	o	caso.	Como	faço	para	me	relacionar	com	o	cliente?	a	aberto	a	partir	desta	hipótese	pode	significar	uma
mudança	de	ênfase	em	Psicologia,	em	vez	de	centralizar	a	atenção	sobre	a	rigidez	dos	atributos	de	para	a	sonalidade	e	capacidade	psicológica,	enfatiza	a	flexibilidade	dessas	mesmas	características.	compreensão	de	Insight	on	Congruity.	...	248	Referências	Bibliografia...	Publicação	da	editora	Ufes	-	edufes;	2010	pn	|	John	Keith	Wood	et	there.	6.	Vou
colocar	a	questão	em	termos	humanos.	Seria	impossível	avaliar	a	opinião	do	terapeuta	sobre	a	dinâmica	da	personalidade.	Muitas	vezes	eu	saio	daqui	com	um	sentimento	de	entusiasmo,	que	você	me	tem	em	alta	contagem	e,	natu-ringhio,	ao	mesmo	tempo	eu	tenho	a	sensação	de	que	“ih!	Ele	deve	pensar	que	eu	sou	um	tremor	estúpido,	ou	algo
assim.”	Mas,	isso	não	é	exatamente	o	que	–	esses	sentimentos	não	são	tão	profundos	que	eu	posso	formar	uma	opinião,	uma	maneira	ou	outra,	em	você.”	Aqui	parece	que,	embora	eu	certamente	queira	encontrar	algum	tipo	de	atitude	de	avaliação,	não	é	capaz	de	fazê-lo.	Talvez	ele	veja	como:	“Ah,	o	pai	está	zangado,	mas	eu	não	tenho	que	submetê-lo.”
Com	este	quadro	de	referência,	posso	entrar	subjetivamente	na	experiência	de	jogo	puro-sangue	que	o	cliente	está	experimentando;	Eu	também,	como	um	cien-tista,	estudar	seu	comportamento	como	absolutamente	determinado.	A	minha	maneira	de	trabalhar	faz	contribuições	para	resolver	os	problemas	críticos	de	hoje?	A	terapia	centrada	no	cliente
foi	a	primeira	dessas	aplicações	e	consistiu	em	facilitar	o	crescimento	pessoal	e	saúde	psicológica	dos	indivíduos	em	uma	psicoterapia	pessoa.	A	tragédia,	para	a	maioria	de	nós,	é	que	nossas	defesas	nos	impedem	de	estar	conscientes	dessa	racionalidade,	de	modo	que	conscientemente	nos	movemos	em	uma	direção,	enquanto	orga-	namicamente	se
movem	em	outra.Quando	uma	certa	despesa	ameaçadora	é	inibida	e	conscientemente	conscientemente	ou	introduzida	em	uma	forma	distorcida,	ela	também	produz	um	erro.	A	qualidade	da	interação	do	terapeuta	com	o	editor	de	publicação	UFE.	2010	195	96]	John	Keith	Wood	et	al.	Ao	fornecer	uma	atmosfera	de	má	conduta	e	compreensão,	o
terapeuta	remove	qualquer	amor	existente	que	possa	impedir	toda	a	percepção	do	seno	como	uma	figura	como	uma	figura.	O	SI	©,	no	entanto,	resiste	à	reorganização	e	mudança.	Cié	significa	que	as	atitudes	do	consultor	foram	muito	constantes	durante	as	entrevistas.	115);	"A	integração	de	ser	eficaz	em	objetivos.	Estou	muito	ciente	de	que	isso	não
é	um	novo	IDO	para	o	filósofo,	mas	foi	estimulante	alcançá	-lo	de	um	totalmente	inesperado,	analisando	um	conceito	na	teoria	da	personalidade.	A	analogia	com	um	computador	elétrico	não	é	o	gosto	geral.	(Ou	8	u)	u	()	ã	tr	[ou	ot	mm	e	a	(oo)	os	após	60	anos	de	emergência,	a	abordagem	definida	para	a	pessoa,	que	no	início	estava	limitado	a	um
modelo	de	psicothering,	foi	aplicado	ao	campo	da	educação	e	das	relações	humanas	em	geral.	A	'Organização	da	Personalidade.	Leccky's	(4),	modesto,	mas	precioso	livro	em	sua	contribuição,	lançou	uma	nova	luz	sobre	como	o	seno	e	o	princípio	da	consistência	de	que	uma	nova	experiência	é	incluída	ou	excluída	do	S	©.	Penso	que	que	Todos	nós,	que
conhecíamos	o	estudo,	a	abordagem	focada	em	pessoa	|	5	°	Temos	uma	aventura	muito	ousada.	Quando	ele	é	totalmente	ele	mesmo,	ele	não	pode	deixar	de	ser	socialista	realista.	(Org.	Uma	habilidade	a	ser	focada	intensamente	e,	com	apreender	apreender	a	construÃ§ÂÃ£Âo	linear	da	realidade,	pedaÃ§Âo-a-pedaÃ§Âo,	bem	como	perceber	sua	realida-
de	integrat,	holÃÂstica,	¢ÃÂÂtoda-de-uma-vez¢ÃÂÂ;	-	uma	tolerÃ¢Ância	quanto	Ã	s	incertezas	ou	ambigÃºÂidades,	sendo	capaz	de	viver	numa	situaÃ§ÂÃ£Âo	caÃ³Âtica	atÃ©Â	que	fatos	suficientes	se	acumulem	para	ser	possÃÂvel	abstrair-se	um	sentido	deles.	A	experi-	ÃªÂncia	de	extrema	satisfaÃ§ÂÃ£Âo	de	uma	necessidade	(de	agressÃ£Âo,	sexo,
etc)	de	modo	a	violentar	a	satisfaÃ§ÂÃ£Âo	de	outras	necessi-	dades	(por	companhia,	relaÃ§ÂÃµÂes	ternas,	etc)	-	uma	experiÃªÂncia	muito	comum	na	pessoa	defensivamente	organizada	-	seria	simplesmente	desconhecida	para	nosso	indivÃÂduo	hipotÃ©Âtico.	Poder-se-ia	supor	que	haveria	uma	reaÃ§ÂÃ£Âo	geral	favorÃ¡Âvel	a	essa	descoberta,	visto
que	ela	im-	plica,	de	fato,	abrir	grandes	reservatÃ³Ârios	de	energia	atÃ©Â	agora	pouco	usados.	En-	caramos	estas	observaÃ§ÂÃµÂes	e	formulaÃ§ÂÃµÂes	teÃ³Âricas	que	etas	PublicaÃ§ÂÃ£Âo	da	editora	da	Ufes	-	adufes	|	2010	169	7]	John	Keith	Wood	et	a!.	182	Insight	sobre	a	Pessoa	em	Funcionamento	Pleno	192	Insight	sobre	o	RespeitÃ¡Âvel	Cliente.
Por	um	lado,	apresenta	a	dimensÃ£Âo	processual	subjacente	Ã	mudanÃ§Âa	na	personalidade	resultante	da	psicoterapia	bem	sucedida;	por	outro,	descreve	esse	aspecto	do	fenÃ´Âmeno	utilizando-se	de	expressÃµÂes	de	conotaÃ§ÂÃµÂes	mecanÃÂcistas,	prÃ³Âprias	ao	pensamento	da	Ã©Âpoca.	2)	O	cliente	explorarÃ¡Â	suas	prÃ³Âprias	atitudes	e
reaÃ§ÂÃµÂes	mais	plenamente	do	que	o	fizera	antes	e	tornar-se-Ã¡Â	consciente	de	aspectos	de	suas	atitudes	que	negara	previamente.	O	ÃºÂnico	controle	de	impulsos	que	existiria	ou	que	seria	considerado	necessÃ¡Ârio	Ã©Â	o	equilÃÂbrio	natural	e	interno	de	uma	necessidade	face	a	outra	Ã©Â	a	desco-	berta	de	comportamentos	que	acompanhem	o
vetor	que	mais	se	aproxime	da	satistaÃ§ÂÃ£Âo	de	todas	as	necessidades.	A	certeza	quanto	a	isso	me	veio	recentemente,	ao	ouvir,	ao	lado	de	estagiÃ¡Ârios	pÃ³Âs-graduados,	uma	primeira	sessÃ£Âo	recÃ©Âm	gra-	vada,	apontando-lhes	os	aspectos	e	combinar	com	eles	as	seguintes	sessões,	a	fim	de	permitir-lhes	observar	as	fases	sucessivas	do
processo	de	consulta.	Características	do	material	observado	por	várias	razões,	os	dados	clínicos	brutos	aos	quais	tivemos	acesso,	em	seu	valor	à	compreensão	da	personalidade.	Uma	vez	terminado,	eu	gostei	do	artigo.	Pensamentos	pessoais	sobre	ensino	e	aprendizagem.	Portanto,	enquanto	os	autores	declaram	que	o	papel	do	terapeuta	é	liberar	o
cliente	para	desenvolver	suas	próprias	habilidades	e	para	aumentar	suas	habilidades	sattistas	suas	necessidades	aceitáveis	para	si	e	para	a	sociedade;	Ao	falar	de	concorrência	e	cooperação	como	um	conflito	básico	que	o	indivíduo	deve	resolver	a	si	mesmo;	Ao	indicar	a	integração	da	nova	intuição	como	a	função	normal	do	ego	-	é	claro,	na	descrição
do	procedimento,	que	eles	não	estão	em	qualquer	confiança	na	capacidade	desses	clientes.	Fundo	da	Commonwealth,	1941.	Por	outro	lado,	alguns	deles	sugeriram	a	exclusão	de	um	artigo	semelhante,	o	conceito	de	pessoa	em	plena	atualização	(1952)	que	se	tornou	controverso.	Isso	pode	ser	detectado	nesta	passagem:	â	€	”Eu	planeei	a	escola,	no
trabalho;	Eu	trabalhei	duro	na	monografia;	Eu	fui	para	a	biblioteca	procurando	por	saudáveis	especiais	e	achei	emocionante.	I	go	to	Lifes	Publishing	Publication	-	Edofes	-	2010	54]	John	Keith	Wood	et	a!	(Org.)	Radade	no	Brasil	em	1984,	contribuindo	para	o	seu	epirus	da	Universidade	Federal	de	Santo	Au	Spam	Forming	Ferrari,	514	-	CEP	20075-910	-
Séiabeiras	-	Vitan	-	es	tot:	(27)	3955	7852	Ediustayahoo	com	Edofes“Aqui	(no	campo	da	psicoterapia)	está	maximizando	tudo	o	que	é	subjetivo,	interno,	pessoal;	aqui,	o	relacionamento	viveu	e	não	foi	examinado,	aqui	emerge	uma	pessoa,	não	um	objeto;	uma	pessoa	que	se	sente,	escolhe,	acredita,	age,	não	como	um	autômato,	mas	como	uma	pessoa.
Ele	aborda	a	percepção	de	que	você	não	precisa	mais	temer	o	que	as	experiências	podem	envolver,	mas	você	pode	recebê-las	livremente	como	parte	de	sua	mudança	e	autodesenvolvimento.	No	último	verão,	eu	virei	minhas	costas,	disten-di,	também	ouvi	um	snap.	(org.)	inspirar	como	uma	nova	abordagem	frutífera	para	estudar	e	pesquisa	em	vários
campos	de	Psicologia.	Esta	compreensão	pode	ser	melhor	transmissível	por	uma	reflexão	sensível	e	clarificar	as	atitudes	dos	clientes.	4.	Pelo	contrário,	se	o	estímulo	fosse	o	impacto	de	uma	forma	ou	configuração	de	cor	ou	um	som	do	ambiente	nos	nervos	sensoriais,	ou	um	traço	de	memória	do	passado,	ou	um	sentimento	visceral	de	medo,	prazer	ou
gosto,	a	pessoa	teria	vivido	como	totalmente	acessível	à	sua	consciência.	Para	ser	eficaz,	deve	ser	autêntico.	Tentando	entender	apenas	a	pontuação	de	referência	do	cliente,	percebemos	que	para	a	jovem	mulher,	ela	parece	desorganizada	e	não	se	sente.	Introdução	à	quarta	edição.	E	tenho	a	certeza	que	o	meu	pai	tem	o	desprezo	pela	fisiologia	dele,
como	eu.	Da	Miss	Mir,	sem	dúvida,	tem	uma	inteli-gency	sobre	a	mídia	e	Miss	Vib	é	uma	pessoa	com	um	certo	treinamento	psicológico,	pode	parecer	que	esses	resultados	foram	estipulados	apenas	em	pessoas	sofisticadas.	Pers.,	vol.18:	66-87,	sept.	Não	precisamos	perguntar	quem	vai	verificar	sua	publicação	Lifes	-	edufes	|	2010	[85	E]	John	Keith
Está	ali.	Ele	se	sente	incapaz	e	desencorajado	a	trabalhar	de	forma	responsável	ou	social.	ROGERS,	C.	J.	A	possibilidade,o	£	;oxotro	ocig3Ãlocisp	otnemas	-nep	od	etnatsid	avatse	ogitra	uem	otnauq	od	aicnaÃicsnoc	ahnit	m©Ãbmat	sam,ol-aÃzaf	aireuq	o£	ad	atangessartnoc	esaf	artla'nu	ni	atsops	is	,atlov	aus	a	,otseuq	e	ovitacifingis	¹Ãip	otnemele'l
atnevid	enoiziutni'l	iuc	ni	esaf	anu	ad	atiutitsos	¨Ã	isratac	alled	elaizini	esaf	al	ehc	;olellarap	erpmes	isauq	¨Ã	isac	itseuq	ni	oppulivs	ol	ehc	otamreffa	ah	redynS	,evitteggo	etnematterts	acrecir	id	ehcincet	noc	,isac	id	oremun	otrec	nu	odnazzilanA	.inoizaer	e	itnemitnes	ious	i	ittut	noc	e	onucsaic	noc	etnemaneip	ereviv	id	odarg	ni	Ã	.fa	te	dooW	htieK
nhoJ	]44	e	0402	|	sefudE	-	EFIL	id	erotide	O	cilbuP	.9491	...	aiccaf	ol	non	etnemecilpmes	ehc	enoizasnes	al	erpmes	ereva	id	osnep	,otseuq	id	esab	alla	,eedi	etlom	oh	es	ehcna	,oroval	nu	eraf	e	imredes	oved	odnauQ	.D	,hcerK	.itnedecerp	essepicnirp	ella	atalocniv	enoiza	o	enoisserpse	isaislauq	ad	eneitsa	is	etnelusnoc	li	eS	)6	.kroY	weN	.enoizattecca
orol	alled	e	enoizome	id	acirac	,isserpse	itnemaiggetta	ilged	enoisnerpmoc	adnoforp	orol	aL	onottemsart	ehc	ehcincet	e	itnemidecorp	ieuq	olos	enoisses	alla	azzilitu	atueparet	li	eS	)5	).ognul	a	¹Ãip	isratnemal	id	oiredised	ous	led	enoizattecca	aneip	¨Ã	iv	am	,enoisses	anu	rep	aro'nu	id	¹Ãip	rep	otluda	etneilc	la	etnesnoc	non	.J	,nellaW	:.R	.ossets	es	e
irtla	ilg	ereggurtsid	a	onodnet	,itallortnoc	non	es	,islupmi	ious	i	ehc	e	elanoizarri	etnemlaiznatsos	¨Ã	omou'l	ehc	etnanimoderp	ottecnoc	li	rep	aitapmis	acop	oH	.isongaid	anu	ad	ittedeneb	onos	evitteggo	elacs	id	esab	allus	TAT	id	onan	li	e	inareT	ied	inoizatulav	el	art	avitagen	etnematla	enoizalerroc	anu	are	iv	,arusim	agral	ni	ocop	ad	onnav	ehc	alacs
anu	us	inoizubirtsid	ellad	e	itsiparet	iad	itaciduig	isac	id	osac	nu	nI	.asefid	id	enoizisop	anu	a	atsoppo		Ãtiralop	al	Ã	.enoizacilbbup	orol	alled	amirp	inna	isrevid	ittircs	onoruf	ilauq	ied	inucla	,3691	li	e	6491	li	art	,htroN	aigolocisP	id	etsivir	etamonir	us	itacilbbup	,ilanigiro	ilocitra	ies	itlecs	onoruf	,opocs	elat	A	.atatimil	enoizubirtsid	al	rep	enoizudorpir	aL
li	ecudir	ehc	,ezneirepse	etseuq	id	atrotsid	enoizazzilobmis	anu	etsise	,arutturts	atseuq	id	enoislaverp-erp	led	inif	iA	.etneilc	ous	li	eratuia	id	otacrec	olos	ah	,aiparet	anoub	anu	eraf	id	odnacrec	avats	non	,	ecaciffe	aiparetocisp	ecaciffe'nu	rep	itnemaiggetta	ilg	e	manerc	,	Ãtisnetni	essets	el	otacilppa		Ãig	ah	sregoR	,anosrep	allad	otarusnec	oiccorppa'l	o
etneilc	lad	otarusnec	oiccorppa'l	emoc	,ocificeps	emon	nu	aibba	oiccorppa'l	ehc	amirp	rocna	etneilc	la	elartnec	aiparet	e	anosrep	allus	otartnecni	oiccorppa	art	aznereffid	aL	)grO(	!a	te	dooW	htieK	nhoJ	]81	5N	|	0102	|	SEFUDE«Â	¢Ã	SEFU	erotide'lled	enoizacilbbuP	.D	.ilimis	e	osses	li	,otteffe'l	,obic	li	,enoisnapse'l	,etnerrocir	e	etnenetnoc
aznevivvarpos	aus	al	,omsinagro'lled	itimil	i	e		Ãticapac	el	onos	itnemele	itneuges	i	,etnenetnoc	ossulf	len	orebberas	©Ãs	li	e		Ãtilanosrep	aL	.	Ãteicos	e	©Ãs	,etneM	.etnem	a	erinev	orebbertop	ehcitsongaid	ehcitsongaid	errab	el	,anretse	otnemirefir	id	arutturts	anu	ad	otua	id	enigammi	atseuq	eratulav	a	omaivorp	eS	.	Ãtilibasnopser	anucla	isremussa
iam	retop	non	id	osneP	.......	etneilc	lad	atartnec	aiparet	alled	ivitacifingis	ittepsA	52	.sregoR	id	erasnep	id	odom	led	ataigelivirp	enoisiv	anu	odnenrof	,eselgni	odom	ehclauq	ni	¨Ã	©Ãhcrep	osulcni	otats	¨Ã	,aivattuT	.anosrep	allus	otartnecni	oiccorppa'lled	attart	is	odnauq	,¬â	eresse	ous	li	,azneirepse'lled	azneirepse'llad	eznecsonoc	eus	el	,azzeggas	aus
alled	olocatteps	onu		Ãd	am	,ivitacifingis	¹Ãip	itatlusir	ious	i	onemmen	,oroval	ous	led	atelpmoc	acimaronap	anu	eratneserp	rep	non	,sregoR	.otnup	ous	la	eresse	ebbertop	etneilc	lus	atacifitrec	aiparet	al	ehc	²Ãic	id	avitnussair	enoizircsed	anu	¨Ã	atseuQ	.atallortnoc	enoizaler	anu	ni	aiparet	alled	acimanid	aL	.atterroc	etnemadipar	ebberas	attafsiddos
ebberas	non	ehc	itnematropmoc	id	azneuqes	isaislauq	,erorre	isaislauq	,aivattut	,azneirepse'lled	arutrepa	id	otnemele'lled	asuac	A	.avitisop	enoiza'nu	e	atlecs	alled	otnemuA	Parece	que	sempre	criticou	a	minha	fadiga.	Quando	examinamos	muitos	casos	individuais,	registrados	u,	parece	possível	agrupar	os	resultados	relacionados	com	terapias	bem
sucedidas,	propondo	outra	hipótese	sobre	esta	porção	do	campo	de	percepção,	a	que	chamamos	de	auto.	Ele	encontrou	provas	impressionantes	de	progresso.	Therapist:	Então	você	se	deixa	cansado	em	vez	de	criticá-lo.	Bem,	deficiência,	que	você	não	será	capaz	de	fazê-lo	como	eu	quero	u,	também,	que	eu	não	tenho	certeza	de	como	eu	quero	fazê-lo."
Mais	uma	vez,	a	auto-imagem,	presente	na	consciência,	é	a	da	pessoa	que	é	“muito	boa”,	mas	que	a	imagem	é	inapropriada	da	atual	experiência	real	e	orgânica,	na	situação	em	questão.	Edufes	ganha,	2010.	10.	2	(9:)	358-368,	1947.	e	eu	tenho	que,	de	certa	forma,	ser	muito	profundo	que	eu	simplesmente	não	posso	lutar	contra	esta	fadiga	e	isso
também	acompanhado	por	um	sentimento	real	que	eu	tenho	que	relaxar,	porque	estar	cansado	não	é	tão	terrível.	John	foi	capaz	de	observar	com	precisão	o	indivíduo,	que	era	pessoa,	animal	vegetal,	e	ao	mesmo	tempo	capaz	de	apreciar	os	padrões	do	todo,	ser	grupo,	ecossistema	u	sistemas	de	pensamento.	Como	resultado,	a	primeira	maneira	de
ajoelhar	o	indivíduo	é	a	reor-ganização	dessa	parte	do	campo	que	não	inclui	o	carro.	o	self	é	reorganizado	em	algo	mais	adequado	para	as	realidades	do	tempo	e	!ugar.	porque	ele	nunca	se	submete.	quando	a	mudança	ocorreu	é	como	se	as	atitudes	do	primeiro	foram	removidas	com	pena,	como	se	excluídas	por	uma	imagem	ne-gro.	A	equação	do



processo	de	psicoterapia	(1961),	que	o	ro-	gers	escreveu	quando	recebeu	o	prêmio	de	eminente	contribuição	científica	da	American	Psychology	Association	em	1957,	inicialmente	não	fazia	parte	da	proposta	deste	volume.	arutrepa	id	olocitra'L	.ebberitnesnoc	is	otilos	id	etneilc	li	otnauq	id	adnoforp	¹Ãip	enoisserpse'nu	eritnesnoc	rep	ennart	,inoisses	eL
led	otunetnoc	lus	azneulfni'nu	ebberva	otseuq	emoc	idev	licsafid	°Â	£Ã	.J	,tfat.21	...	asoc	isaislauq	eraf	id	aruap	isauq	atseuq	e	aicudif	elibidercni	atseuq	art	enoizaler	atseuq	noc	eraroval	id	otacrec	reva	id	otted	oHâ	¬â	¢Ã	:aunitnoC	.U	.98,0	a	27,0	ad	etalerroc	iliurgnoc	o	etacitnetua	e	etanoizidnocni	evitisop	odnaredisnoc	,aitapme'lled	inoizarusim	eL
.aiparetocisp	ni	azneirepse	id	otrauq	nu	opod	elibativeni	enoisulcnoc	anu	¨Ã	atseuq	,em	reP	.etnedecerp	olocitra	nu	ad	iggassap	iverb	inucla	odnednerpir	orol	eracidni	ierroV	.enoisnerpmoc	atseuq	odnacinumoc	,	issets	es	eresse	onarbmes	©Ãhciop	,etneilc	led	itnemitnes	i	ecsipac	odnauq	e	ottirid	len	attecca	ol	e	etneilc	ous	li	ecaip	ilg	odnauq
,itnemitnes	ious	ia	onodnopsirroc	elorap	eus	el	odnauq	,etneurgnoc	¨Ã	atueparet	li	odnauq	otuia	id	otuia	ecaciffe	nu	id		Ãtilibaborp	atla'nu	¨Ã'C	.isac	iceid	id	oppurg	nu	e	aticsuir	¹Ãip	¬â	emoc	itacifissalc	eresse	orebbertop	ehc	isac	iceid	id	oppurg	nu	,erdam	alled	ivitteggo	iretirc	iad	,omirp	rep	,ettes	ah	,isetopi	etseuq	us	eragadni	reP
.atsitnematropmoc	aenil	al	emoc	,aenil	anu	¨Ã	noN	.otsopmoc	otlom	orevvad	ebberas	,)2(	hcerK	ebberemaihc	ol	emoc	,enoizautis	ingo	id	enoizautis	ingo	id	ametsis"	lI	?iul	id	orevvad	asseretni	iM	?oppurg	nu	ni	etnatilicaf	anosrep	anu	eresse	ossoP	.la	te	daoW	htieK	nhoJ	]03	92	0102	|	sefud-aratide	EFU	id	enoizacilbbuP	:itnemele	itneuges	i	itneserp
onos	es	,isac	ied	etrap	roiggam	allen	,	Ãrehcifirev	is	oudividni'lled	aticserc	alled	enretni	ezrof	el	aicsalir	ehc	azneirepse	atseuQ	.areirrac	aus	al	etnarud	otunetnam	ah	ehc	enoizapuccoerp	anu	,itsiparetocisp	ilged	enoizamrof	alled	avittepsorp	al	ecudortni	sregoR	iuc	ni	,)9491(	etnelusnoc	led	adiug	al	e	otnemaiggetta'l	are'c	orol	aD	Significativos
Significativos	da	Tera-	pia	Centrada	no	Cliente¢ÃÂÂ	(1946)	foi	cuidadosamente	elaborado	para	um	seminÃ¡Ârio	na	renomada	Clinica	Menninger.	SerÃ¡Â	mais	integrado	que	seu	comporta-	mento	anterior.	e.	TambÃ©Âm	poderia	ter	sido	ÃºÂtil	incluir	relatos	de	casos.	Isso	me	faz	sentir	um	pouco	deprimido	e	desapontado,	mas	por	outro	lado	me	tirou
do	escuro,	o	fardo	me	parece	muito	mais	leve	agora,	isto	Ã©Â,	posso	ver	o	meu	caminho	agora,	sei	o	que	quero	fazer,	sei	o	que	posso	fazer;	entÃ£Âo,	agora	que	posso	ver	o	meu	objetivo,	serei	capaz	de	trabalhar,	muito	mais	facitl-	mente,	no	meu	prÃ³Âprio	nivel.¢ÃÂÂ	PublicaÃ§ÂÃ£Âo	da	editora	da	Ufes	-	edufes	|	2010	59	so]	John	Keith	Wood	et	a!
(org)	Embora	a	expressÃ£Âo	seja	muito	simples,	notam-se	nova-	mente	os	mesmos	dois	elementos:	aceitaÃ§ÂÃ£Âo	do	seif	como	ele	Ã©Â	e	o	sentimento	de	tranquilidade	e	alÃÂvio	que	a	acompanha.	Aquilo	que,	no	final,	foi	chamado	de	Terapia	Centrada	no	Cliente,	evoluiu	juntamente	com	os	princÃÂpios	que	o	estavam	organizando.	ÃÂ	como	se,	bem,
soubesse	aigo	a	respeito	de	porque	ajo	da	forma	que	ajo...	Embora	muitos	tenham	notado	um	posicionamento	existencial	em	suas	atitudes,	e	outros	te-	nham	se	referido	a	uma	perspectiva	fenomenoiÃ³Âgica	em	suas	intenÃ§ÂÃµÂes,	nÃ£Âo	Ã©Â	uma	filosofia.	|.	F.	Tomou	de	cada	um	desses	casos	uma	entrevista	da	fase	inicial	e	uma	da	final.	516-532.
Seria	uma	van-	guarda	adequada	da	evoluÃ§ÂÃ£Âo	humana.	O	que	ele	faz,	as	atitudes	que	sustenta,	o	conceito	bÃ¡Âsico	que	tem	de	seu	papel,	Abordagem	Centrada	na	Pessoa	|5ÃºÂ	ediÃ§ÂÃ£Âo	tudo	influencia	a	terapia	em	aito	grau.¢ÃÂÂ	Descreve	a	eficÃ¡Âcia	do	conselheiro	centrado	no	cliente,	como	alguÃ©Âm	que	¢ÃÂÂmantem	|	¢ÃÂÂNossa
experiÃªÂncia	mostra	que	O	conselheiro	que	tenta	usar	um	mÃ©Âtodo	estÃ¡Â	fadado	ao	fracasso,	a	menos	que	este	mÃ©Âtodo	esteja	genuinamente	alinhado	com	suas	prÃ³Âprias	atitudes¢ÃÂÂ.	A	pessoa	em	funcionamento	pleno	por	outro	lado,	nÃ£Âo	apenas	experiencia,	mas,	utiliza	a	mais	absoluta	liber-	dade	quando	espontânea,	livre	e
voluntariamente	-	escolha	e	quer	o	que	também	é	absolutamente	determinado.	Gradualmente,	ele	aprende	que	a	afirmação	de	que	esse	tempo	deve	ser	“o	tempo	do	cliente”	significa	que,	e	que	sua	maior	tarefa	é	torná-lo	cada	vez	mais	profundo.	Pessoas	ou	ciência:	uma	questão	filosófica.	Ele	pode	ou	não	verbalizar	essa	compreensão	consciente	mais
clara	de	si	mesmo	e	de	seu	comportamento.	Casos	considerados	pelo	terapeuta	como	o	maior	sucesso	foram	avaliados	como	o	sucesso	mínimo	nas	escalas	TAT.	No	Brasil,	foi	influenciado	desde	1977,	quando,	ao	lado	de	Rogers,	compôs	a	equipe	de	La	Jolla	que	promoveu	as	grandes	oficinas,	chamadas	de	reuniões	comunitárias,	realizadas	nas	cidades
de	Recife,	Rio	de	Janeiro	e	São	Paulo.	Falei-lhe	de	mim,	mãe,	tudo	o	que	não	era	adequado	para	a	minha	pós-graduação,	professora,	imagem	de	uma	pessoa	legal.	A	pessoa	em	plena	função	eu	gostaria	de	articular	esses	três	fios	para	compor	um	tra-ma	mais	unificado.	Ele	descreve	as	diferenças	entre	a	comunicação	de	sua	irritação	e	enfrentando	seus
sentimentos	de	raiva	ou	impondo-os	a	ela,	ele	continua:	“Exatamente	porque	eu	não	sinto	que	estou	impondo	meus	sentimentos	em	você,	parece	que	eu	tenho	que	mostrá-los	na	cara.	Esta	abordagem	tem,	acreditamos,	implicações	profundas	para	lidar	com	conflitos	e	grupos	sociais,	como	eu	tenho	apontado	em	outro	artigo	(9).	Macmillan,	1933.	“Eu
não	agi	como	eu	mesmo;	eu	não	sinto	como	se	eu	fosse	eu	mesmo;	eu	sou	uma	pessoa	diferente	do	que	eu	estava	no	passado.”	“Eu	não	me	entendo,	eu	não	sabia	o	que	estava	acontecendo	comigo.”	“Eu	me	isolei	de	tudo	e	me	sinto	bem	somente	quando	estou	completamente	sozinho	e	ninguém	especifica	que	faço	coisas.”	“Eu	não	me	importo	com	meu
aspecto	pessoal.	Em	ambos	os	exemplos,	referências	incidentais	ao	sério	“proble-	mas”,	que	sido	inicialmente	discutidos.	Suas	idÃ©Âias	e	sentimentos	sÃ£Âo	coloca-	dos	de	modo	mais	ou	menos	direto,	de	uma	maneira	natural,	sem	a	preocupaÃ§ÂÃ£Âo	de	persuadir,	embora	ele	sempre	tivesse	em	mente	um	objetivo	definido.	Me	sinto	culpada	em	rela-
Ã§ÂÃ£Âo	Ã	Âs	coisas	que	deixei	de	fazer.	Seu	comportamento	total	nestas	e	noutras	Ã¡Âreas,	quando	estÃ¡Â	aberto	Ã	Â	sua	experiÃªÂncia	total,	Ã©Â	equilibrado	e	realista,	um	comportamento	que	Ã©Â	apro-	priado	Ã	Â	sobrevivÃªÂncia	e	expansÃ£Âo	de	um	animal	altamente	so-	cial.	W,	Livro	inÃ©Âdito,	cÃ³Âpia	cedida	pelo	autor.	ÃÂ	interessante
tambÃ©Âm,	que,	escores	elevados	nessas	variÃ¡Âveis	nÃ£Âo	foram	correlacionados	mais	significativamente	a	unidades	das	entrevistas	finais,	do	que	a	unidades	das	iniciais.	No	campo	da	educaÃ§ÂÃ£Âo,	tambÃ©Âm,	a	Abordagem	Cen-	trada	no	Cliente	estÃ¡Â	encontrando	aplicaÃ§ÂÃµÂes	significativas.	Pode-se	ler	um	caso	completo	transcrito	de	uma
gra-	vaÃ§ÂÃ£Âo	ou	ouvi-lo,	sem	que	se	encontre	mais	do	que	meia	dÃºÂ-	zia	de	exemplos	nos	quais	a	opiniÃ£Âo	do	terapeuta	se	evidencie	sob	quaisquer	aspectos.	Isto	em	sÃÂ	Ã©Â	um	assunto	para	um	romance,	tÃ£Âo	interes-	sante	quanto¢ÃÂÂ.	Alguns	se	tornaram	Abordagem	Centrada	na	Pessoa	|5ÃºÂ	ediÃ§ÂÃ£Âo	A	PRIMEIRA	PARTE	O	objetivo	da
Primeira	Parte,	ABORDAGEM	CENTRADA	NA	PESSOA:	ARTIGOS	SEMINAIS	DE	CARL	R.	Agui	estava	uma	pessoa	sÃ£Â	e	inteligente,	aceitan-	do	do	fundo	do	coraÃ§ÂÃ£Âo	esse	comportamento	que	me	parecia	tÃ£Âo	vergonhoso.	Rogers	jÃ¡Â	nÃ£Âo	parecia	defensivo	em	relaÃ§ÂÃ£Âo	a	outras	doutrinas.	torg.)	seu	cliente	pode	ser	fidedignamente
avaliada	com	base	em	uma	amostra	muito	pequena	de	seu	comportamento.	Caso	isso	pareÃ§Âa	estranho,	vou	tentar	explicar	a	razÃ£Âo	subjacente.	Para	mim,	ela	provÃªÂ	a	argumentaÃ§ÂÃ£Âo	em	favor	da	realidade	subjetiva	da	absoluta	liberdade	de	escolha,	tÃ£Âo	profundamente	importante	em	terapia,	e	ao	mesmo	tem-	po	provÃªÂ	a
argumentaÃ§ÂÃ£Âo	em	favor	do	completo	determinismo,	que	Ã©Â	a	pedra	fundamental	da	ciÃªÂncia.	A	dynamic	theory	of	Na	relaÃ§ÂÃ£Âo	psicoterapÃªÂu-	tica,	uma	das	mais	fortes	experiÃªÂncias	subjetivas	Ã©Â	aquela	em	gue	o	cliente	sente	em	si	mesmo	o	poder	da	pura	escolha.	Isso	nÃ£Âo	Ã©Â	uma	idÃ©Âia	nova	em	Psico-	logia,	mas	suas
implicacÃµÂes	nÃ£Âo	tÃªÂm	sido	sempre	plenamente	reconhecidas.	Com	a	sensÃÂvel	abertura	a	seu	prÃ³Âprio	mundo,	confianÃ§Âa	na	prÃ³Âpria	habilidade	para	fazer	novos	relacionamentos	com	seu	meio	ambiente,	ela	seria	o	tipo	de	pessoa	capaz	de	viver	e	produzir	criativamente.	Rev.,	vol	39	1932.	(org)	3)	Se	o	conselheiro	criar	uma	atmosfera
calorosa	e	per-	missiva,	na	qual	o	indivÃÂduo	esteja	livre	para	trazer	qualquer	atitude	ou	sentimento	que	possa	ter,	nÃ£Âo	importando	quÃ£Âo	ab-	surdos,	nÃ£Âo-convencionais	ou	contraditÃ³Ârios	sejam.	Existe	um	mÃ©Âtodo	para	conduzir	uma	Terapia	Centrada	no	Cliente.	415422.	ROGERS,	¢ÃÂ¬Â.	Tudo	isso	significa	uma	mudanÃ§Âa	drÃ¡Âstica
no	pensamen-	to	do	conselheiro,	particularmente	se	antes	ele	estava	adotando	outras	abordagens.	Ele	serÃ¡Â	agressivo	em	situaÃ§ÂÃµÂes	nas	quais	a	agressÃ£Âo	Ã©Â	realisticamente	apropriada,	mas	nÃ£Âo	haverÃ¡Â	ne-	cessidade	desenfreada	de	agressÃ£Âo.	ÃÂ	possÃÂvel	propor	com	alguma	exatidÃ£Âo	as	condiÃ§ÂÃµÂes	que	precisam	ser
prenchidas	para	iniciar	e	conduzir	essa	ex-	periÃªÂncia	terapÃªÂutica	liberadora.	Os	traÃ§Âos	estÃ¡Âveis	de	personalidade	seriam	a	abertura	Ã	Â	experiÃªÂncia	e	a	resoluÃ§ÂÃ£Âo	flexÃÂvel	das	necessidades	existentes	num	dado	ambiente.	Assim,	seu	comportamento	se	tor-	naria	tÃ£Âo	prÃ³Âximo	quanto	possivel	de	satisfazer	todas	as	suas
necessidades	-	de	expansÃ£Âo,	de	vinculaÃ§ÂÃ£Âo	com	outros	e	coi-	sas	parecidas.	A	Abordagem	Cen-	trada	na	Pessoa	nÃ£Âo	tem	sido	pesquisada.	Seu	comportamento	Ã©Â	inteiramente	coerente	com	sua	imagem	de	self.	Isto	porque	As	implicaÃ§ÂÃµÂes	dessa	abordagem	tambÃ©Âm	jÃ¡Â	estÃ£Âo	suge-	ridas	neste	artigo,	antecipando	a	direÃ§ÂÃ£Âo
dos	trabalhos	futuros	de	Rogers.	Ela	tinha	falado	da	dificuÃÂdade	em	escrever	os	trabalhos	para	seus	cursos	universi-	tÃ¡Ârios.	33:193-	1945.	Também	representa	um	tributo	e	um	reconhecimento	de	sua	importância	única.	Este	material	é	muito	importante,	como	ilustra	o	trabalho	do	momento	para	a	psicoterapia,	pelo	menos	o	que	pode	ser
transmitido	por	palavras	e	imagens	e	o	que	pode	ser	filtrado	pela	imagem	culinária	do	tempo.	Qual	é	o	efeito	da	honestidade,	Congresso?	(4)	Não	penses	em	ser	inglês	para	o	ponto	de	supor	que	eu	transformei	o	dilema	entre	o	objetivo	e	o	subjetivo,	entre	a	liberdade	e	o	determinismo.	.13	parte	|	â	€	”Você	é	artigos	fundamentais	de	Carl	R.	leave	to]	â
€”	5.	sugeriria	algumas	das	implicações	atuais	e	potenciais.	A	definição	de	ajuste,	portanto,	torna-se	uma	questão	interna,	para	o	empregado	de	uma	"reação	externa.	Se	não	foi	autenticado,	isso	tende	a	ser	verdade	tanto	no	primeiro	quanto	no	final.	Incluiria	"um	respeito	profundamente	enraizado	na	integridade	da	pessoa	[...]	o	desejo	de	aceitá-lo
como	é,	no	seu	modo	de	adaptação,	e	dar-lhe	a	liberdade	de	alcançar	suas	soluções	para	seus	problemas".	John	Keith	Wood	(1934-2004)	é	um	dos	pensadores	que	entenderam	o	melhor	das	implicações	desta	abordagem,	não	estão	na	vitalidade	orgativa	dos	grupos,	a	concentração	de	suas	obras	e	estudos,	quanto	à	preservação	da	vida	em	seu	sentido
mais	amplo.	Ele	deu	aos	seus	enfermeiros	um	novo	tipo	de	treinamento,	focado	em	como	entender	o	paciente.	A	abordagem	central	|	A	5a	mudança	requer	disciplina,	não	limitado.	Embora	esta	decisão	possa	promover	a	compreensão	processual	presente	no	texto,	implicaria	uma	distorção	da	sua	forma	original.	Seu	modo	de	agir	também	será	mais
patrocínios	e	menos	tecelagem,	mais	harmoniosa	com	as	necessidades	sociais	dos	outros;	Ele	representa	um	ajuste	mais	realista	e	mais	confortável.	Nova	Iorque:	McGraw-Hill,	1946.	Os	resultados	foram	surpreendentes.	Um.	que	ela	esteja	aberta	Ã	Â	experiÃªÂncia,	todos	os	dados	de	suas	impres-	sÃµÂes	sensoriais,	de	sua	memÃ³Âria	e	aprendizagens
prÃ©Âvias,	de	estados	viscerais	e	internos,	alimentam	a	mÃ¡Âquina.	¢ÃÂÂ	PrÃ³Âlogo	...	A	¢ÃÂÂ¢ÃÂÂabordageny¢ÃÂÂ,	diz	Rogers,	¢ÃÂÂse	apÃ³Âia	em	forÃ§Âas	construtivas	no	Veliente¢ÃÂÂ.	NÃ£Âo	sei	nada	de	nada.	Tais	conceitos	sÃ£Âo	definidos	em	termos	de	percepÃ§ÂÃ£Âo,	de	uma	maneira	que	seria	possÃÂvel	provar	ou	refutar.	Em	outros
momentos	estou	prati-	camente	com	medo	do	que	tenho	para	fazer...¢ÃÂÂ	Nota-se	que	o	self	consciente	foi	organizado	como	¢ÃÂÂten-	do	um	monte	de	idÃ©Âias¢ÃÂÂ,	sendo	¢ÃÂÂterrivelmente	confiante¢ÃÂÂ,	mas	¢ÃÂÂno	fundo¢ÃÂÂ,	em	outras	palavras,	nÃ£Âo	livremente	admitidas	na	consciÃªÂncia,	a	experiÃªÂncia	sentida	Ã©Â:	¢ÃÂÂEu	sÃ³Â
nÃ£Âo	posso	fazer	isto¢ÃÂÂ.	Significa,	ao	contrÃ¡Ârio,	um	mÃ¡Âximo	de	adaptabilidade,	uma	descoberta	de	estrutura	na	experiÃªÂncia,	uma	organizaÃ§ÂÃ£Âo	mutÃ¡Âvel	e	fluida	do	self	e	da	personalidade.	Qual	Ã©Â	a	natureza	do	homem?	E	restriÃ§ÂÃ£Âo	somente	no	sentido	de	que	o	conselheiro	nÃ£Âo	se	expressa	em	certas	Ã¡Âreas	como	o	faz	em
outras.¢ÃÂÂ	¢ÃÂÂAtÃ©Â	mesmo	isso	Ã©Â	enganoso,	entretanto.	NÃ£Âo	precisava	mais	alimentar	o	conflito	de	disfarÃ§Âar	ou	esconder	essa	pessoa	vergonhosa.¢ÃÂÂ	ÃÂ	notÃ¡Âvel	como	se	pode	ver	claramente	aqui,	a	total	ex-	tensÃ£Âo	de	percepÃ§ÂÃµÂes	negadas	ao	self	e	como	estas	sÃ³Â	seriam	consideradas	parte	dele	numa	situaÃ§ÂÃ£Âo	social
que	nÃ£Âo	envol-	vesse	nenhuma	ameaÃ§Âa	na	qua!	outra	pessoa,	o	conselheiro,	se	tornasse	quase	um	self	alternativo	que	acolhe	compreensiva	e	aceitadoramente	essas	mesmas	percepÃ§ÂÃµÂes.	O	desenvolvimento	da	Terapia	Centrada	no	Cliente	eficaz	resultou	na	formulaÃ§ÂÃ£Âo	de	certos	princÃÂpios.	Ab-	norm.	Fica	evidente	que	esses	pontos
representam	diferentes	graus	de	compreensÃ£Âo	empÃ¡Âtica:	¢ÃÂÂEfe	aprecia	o	que	minha	experiÃªÂncia	significa	para	mim.¢ÃÂÂ	¢ÃÂÂEle	entende	o	que	eu	digo	de	um	ponto	de	vista	imparcial	e	objetivo.¢ÃÂÂ	Neste,	como	em	outros	casos,	parece	que	da	pessoa	pode	ser	visto	como	um	agente	perceptivo,	órgãos-	zador,	assim	a	reorganização	da
percepção,	bem	como	a	consequente	mudança	de	padrões	de	reação.	Assim,	o	artigo	reflete	tanto	os	fatos	esclarecedores	quanto	os	pontos	mais	escuros	que	são	posteriormente	publicados	pelo	editor	Ufes	+	edufes	|	2040	png	20]	John	Keith	Waod	et	al.	Foi	intencional.	Dada	a	importância	dada	ao	campo	atual	da	experiência	como	determinação	do
comportamento,	a	relação	com	a	Psicologia	de	Gestalt	e	o	trabalho	de	Lewin	(6)	e	seus	discípulos	é	evidente.	Entende-se	que	é	a	função	da	clínica	tentar	observar,	com	uma	atitude	mental	aberta,	a	complexidade	do	material	que	vem	a	ele,	relatar	suas	observações	e,	à	luz	disso,	formular	suas	hipóteses	e	problemas,	utilizável	tanto	dele	como	do
pesquisador	como	a	base	para	estudo	e	pesquisa,	Embora	eles	constituem	observações	clínicas	e	hipóteses,	essas	notas,	como	foi	sem	dúvida	reconhecida,	guar-	dam.	7.	Ela	ainda	é	a	mesma.”	Não	é	como	especificado	como	teoria,	mas	a	técnica	pessoal	de	Rogers	foi	amplamente	documentada	e	poderia	ser	descrita	com	precisão.	Além	da	decisão
original	sobre	um	tipo	especial	de	estratégia	a	utilizar	no	tratamento	de	cada	caso,	recomenda-se	-o	uso	do	tempo.	Avid	leitor	constante	e	aprendiz	até	seu	último	suspiro,	desenvolveu	seu	pensamento	científico	graduando-se	e	trabalhando	em	engenharia;	então	concebido	em	pesquisa	humanista,	prática	e	teórica,	culminando	em	grande	sabedoria
ecológica	quando	ele	reintegrou	tudo	sob	novo	fogo,	Um	buscador	eterno	da	verdade,	lê	livros	sagrados	com	determinação	e	profundidade,	sendo	esta	fonte	fundadora	de	inspiração	e	inteireza;	um	grande	mestre	que	agly	;66	soj	0102	|	sefude	"	sefU	id	erottader	led	enoizacilbbuP	-agroer	aus	al	enifni	e	,©Ãs	leuq	id	ataiznereffid	¹Ãip	enoisiv	anu
eritnesnoc	arbmes	ehc	,©Ãs	id	enoizecrep	al	erazzilacof	len	otuia'l	emoc	¬Ãsoc	,©Ãs	id	ottecnoc	li	eraiccanim	assop	ehc	erottaf	isaislauq	id	aznessa	atelpmoc	atseuq	arolla	Ã	......etneilc	led		Ãtisselpmoc	aL	.anosrep	allus	otartnecni	oiccorppa'lled	aigolopa	ni	o	enoizagluvid	id	irbil	ni	atacilbbup	eresse	rep	ettircsir	,evisseccus	inoisrev	o	ivitatnet
itnedecerp	id	elicaf	¹Ãip	elibiggel	e	etnereoc	,asicnoc	,elanimes	atsoporp	anoub	anu	id	attart	iS	.enoizapuccoerp	atseuq	id	ivisulcse	onos	non	es	ehcna	,olour	orol	li	ehcna	onnah	,oibbud	aznes	,	Ãtisoiruc	alled	e		Ãtlimuâlled	,omsiromuâlled	osnes	li	â	;)4791	,sregoR(	âatamissorppa	e	adat-set	,etnemeunet	atipecrep	¨Ã		Ãtirev	al	elauq	li	osrevartta
ossecorp	len	am	,atalumrof	o	aton		Ãig		Ãtirev	allen	nonâ	esseretni	nU	.omou	enavoig	otseuq	id	otnematropmoc	len	itacifirev	onos	is	itnemaibmac	itlom	,azneirepse'l	noc	©Ãs	id	otroppar	led	enoizamreffa	atseuq	id	otatlusir	emoC	â.iov	ad	ednepid	olos	orevvad	¨Ã'c	,noit-atttis	al	eredev	²Ãup	is	non	odnauq	a	onif		Ãtidnoforp	ni	av	is	odnauq	aM	.odom
otseuq	ni	eriga	da	odnatrop	ats	iv	onitsed	li	e	ollortnoc	oirporp	lad	irouf	etnemecilpmes	¨Ã	is	ehc	enoizide	a5|	aosseF	us	atartnecni	hcaorppA	id	enoizasnes	anu	¨Ã	non	onemla	e	.ertlo	av	ehc		Ãtilaudividni'l	rep	ottepsir	nu	ebberva	atueparet	otseuQ	â.otidirroni	o	otaccoics	eresse	o	ilarom	iziduig	eraf	elibissopmi	ebberedner	ehc	enoisnerpmoc	adnoforp
anu	,derret-ni	e	ovittecir	etnemarecnis	otnemaiggetta	nu	,ataregase	ebberas	non	ehc	aitapmis	id		Ãticapac	anuâ	ebberva	atueparet	li	ehc	otsoporp	ah	,aiparetocisp	alla	enoizacilppa	aus	alla	oiccorppa	ous	li	erevircsed	id	ivitatnet	imirp	ious	ied	onu	ni	,sregoR	.itnemaiggetta	ilga	itimil	non	e	otnematropmoc	la	itatimil	etnemecilpmes	onos	itilibats	itimil	i
eS	)4	.ta	te	dooW	htieK	nhoJ	]41	-ni	odom	nussen	ni	enosrep	el	otazneulfni	,oreisnep	et	at.	12.	Assim,	O	cliente	tornou-se	familiarizado	com	elementos	de	sua	experiÃªÂncia	que	no	passado	foram	negados	Ã	Â	sua	consciÃªÂncia	como	muito	ameaÃ§Âadores,	e	danosos	Ã	Â	estrutura	do	self.	o	terapeuta	deve	pÃ´Âr	de	lado	sua	preocupaÃ§ÂÃ£Âo	com
diagnÃ³Âstico	e	sua	perspicÃ¡Âcia	em	diagnosticar,	deve	descartar	sua	tendÃªÂn-	cia	a	fazer	avaliaÃ§ÂÃµÂes	profissionais,	deve	cessar	seus	esforÃ§Âos	em	tormular	prognÃ³Âsticos	acurados,	deve	abandonar	a	sutil	tentaÃ§ÂÃ£Âo	de	guiar	o	indivÃÂduo,	e	deve	se	concentrar	num	ÃºÂnico	rol	Ã¡Âsito:	o	de	prover	uma	profunda	compreensÃ£Âo	e
aceitaÃ§ÂÃ£Âo	Acredito	que	tenha	ficado	evidente,	atravÃ©Âs	dessa	descri-	Ã§ÂÃ£Âo,	que	esse	tipo	de	relacionamento	somente	poderÃ¡Â	existir	se	o	conselheiro	for	capaz	de	adotar	tais	atitudes	genuÃÂna	e	profundamente.	Reconhecemos	tambÃ©Âm	que	e	processo	de	obter	insight	provavelmente	envolve	um	defrontar-se	mais	adequado	com	a
realidade	como	ela	existe	no	interior	do	self,	tanto	quanto	com	PublicaÃ§ÂÃ£Âo	da	editora	da	Lifes	-	edufes	|	2010	131	34]	John	Keith	Wood	et	al.	O	que	significa	o	nosso	relacionamento?	Embora	muitas	das	antigas	visÃµÂes	e	prÃ¡Âticas	da	psicanÃ¡Âlise	sejam	descartadas,	e	os	procedimentos	estejam	muito	mais	prÃ³Âximos	daqueles	da	terapia-
nÃ£Âo-diretiva,	Ã©Â	ainda	o	terapeuta	que	tem	definitivamente	o	controle.	Mostram	acima	de	tudo	o	prazer	experimentado	por	Rogers	com	a	des-	coberta.	H.	O	mÃ©Âdico	examinou	e	disse	que	nÃ£Âo	era	grave,	que	passaria	por	si	sÃ³Â,	desde	que	eu	nÃ£Âo	me	curvasse	muito.	A	capacidade	do	indivÃÂduo	de	reorganizar	suas	atitudes	e	conduta	de
uma	maneira	nÃ£Âo	de-	terminada	por	fatores	externos,	nem	por	elementos	prÃ©Âvios	da	sua	prÃ³Âpria	experiÃªÂncia,	mas	determinada	por	seu	prÃ³Âprio	insi-	ght	desses	fatores,	Ã©Â	uma	capacidade	impressionante.	Foundations	for	a	Science	of	Personality.	Ficou	evidente	que	ele	duvidava	de	seu	valor	para	publicaÃ§ÂÃ£Âo,	e,	de	inÃÂcio,	sugeriu
que	eu	o	reescrevesse	totalmente	em	termos	mais	objetivos.	Ou	pelo	pen-	sa	que	conhece	bem	uma	parte	dele	mesmo.	Essa	pessoa	estaria	aberta	Ã	Â	sua	experiÃªÂncia.	Ela	escreve:	¢ÃÂÂNas	primeiras	sessÃµÂes	eu	ficava	dizendo	coisas	do	tipo	'nÃ£Âo	estou	agindo	como	eu	mesma¢ÃÂÂ;	nunm-	ca	agi	dessa	forma	antes¢ÃÂÂ.	Quando	o	indivÃÂduo
permite	que	toda	a	percepÃ§ÂÃ£Âo	de	si	mesmo	seja	organizada	dentro	de	um	padrÃ£Âo,	algumas	vezes	a	ima-	gem	Ã©Â	mais	lisonjeira	do	que	ele	tinha	sustentado	no	passado,	outras	vezes	menos.	27	Algumas	ObservaÃ§ÂÃµÂes	sobre	a	OrganizaÃ§ÂÃ£Âo	da	Personalidade...	Por	aparecerem	em	seu	contexto	de	origem,	mar-	cado	pela	busca	da
verdade	(em	vez	de	procurarem	responder	Ã	Â	questÃ£Âo:	¢ÃÂÂO	que	este	grande	homem	pensa	sobre	variados	assuntos?¢ÃÂÂ),	estes	artigos	mantÃªÂm	o	vigor	original.	153-166.	A	direÃ§ÂÃ£Âo	geral	Ã©Â	confiÃ¡Âvel	e	podemos	estar	certos	de	que	serÃ¡Â	apropriada,	mas	seu	conteÃºÂdo	especÃÂfico	Ã©Â	imprevisÃÂvel.	Tinha,	assim,	nove
unidades	de	interaÃ§ÂÃ£Âo	do	comeÃ§Âo	e	nove	unidades	de	interaÃ§ÂÃ£Âo	do	final	de	cada	caso.	|	Rosana	LÃºÂcia	Paste	Cocavenacora	DA	Epures	|	Elia	Marti	Lucas	ConseLho	EnitoRiaL	Cleonara	Maria	Schwartz,	Fausto	Edmundo	Lima	Pereira,	JoÃ£Âo	Luiz	Calmon	Nogueira	da	Gama,	JosÃ©Â	ArmÃÂnio	Ferreira,	JosÃ©Â	Francisco	B.	Mas,	quando
chego	a	comeÃ§Âar	realmente	a	tarefa,	Ã©Â	um	sentimento	terrivel	de...	American	Psychologist	,	vol.1	1946.	L.	Os	casos	avaliados	como	mais	bem	sucedidos	nas	escalas	do	TAT	foram	cansi-	derados,	pelos	terapeutas,	como	ainda	decididamente	defensi-	vos.	O	fato	de	as	expressÃµÂes	verbais	da	dinÃ¢Âmica	interior	serem	preservadas	em
gravaÃ§ÂÃ£Âo,	torna	possÃÂvel	a	anÃ¡Âlise	deta-	lhada,	de	uma	forma	que	nÃ£Âo	foi	experimentada	anteriormente.	Quais	sÃ£Âo	as	implicaÃ§ÂÃµÂes	mais	amplas	de	nossas	des-	cobertas?	The	ego	in	contemporary	psychology.	NÃ£Âo	Ã©Â	tanto	restriÃ§ÂÃ£Âo	em	alguma	Ã¡Ârea	mas	uma	focaliza-	Ã§ÂÃ£Âo,	sensibilizando	as	prÃ³Âprias	energias	e	a
perso-	nalidade	na	direÃ§ÂÃ£Âo	de	uma	atitude	apreciadora	e	compreensiva.¢ÃÂÂ	ÃÂ	medida	que	o	tempo	foi	oreisnep	id	e	oreisnep	id		Ãtilibisself	anu	â	;)69	.azneicsoc	alla	itagen	itats	onos	ehc	itnassecni	itnemaiggetta	ilg	ecul	alla	atrop	etnemavissergorp	otnematturfs	id	ossecorp	otseuq	ehc	omaippaS	.osseccus	id	idarg	isrevid	noc	otacilppa	otats	¨Ã
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¹Ãip	ossecorp	lus	enoiznetta'l	ecul	ni	ebberettem	²ÃiC	.ocinorttele	retupmoc	ocsetnagig	nu	a	anosrep	atseuq	anogarap	enoizircsed	anu	a	anicivva	is	ehc	yg-olana	nU	.iseR	namecivreS	i	noc	aznelusnoC	.ertla	id	¹Ãip	eratuia	onavarbmes	inoiza	enuclA	.ossets	em		Ãticilef	¹Ãip	odnenetto	ots	iMâ	:emoc	inoizaraihcid	,enoizageips	aus	allen	aunitnoc	emoC
â.eraroval	iuc	noc		Ãtinu'lled	elartnec	enoizide'l	5[	otteggos	led	oiccorppa-otnematropmoc	li	onaloger	ehc	iggel	el	ehc	eracifingis	²Ãup	²ÃiC	.ytirut	-am	e	acigolocisp	aticserc	eroiggam	anu	id	enoizerid	allen		Ãrenimmac	otnematropmoc	ovoun	otseuq	e	,ivitteibo	itseuq	eregnuiggar	rep	osrevid	odom	ni	isratropmoc	id	eilgecs	iS	)5	noitide	ht5|	nosreP	no
desucoF	oiccorppA	.ossets	es	a	arbmes	etneilc	li	emoc	etneilc	li	eripac	id	eracrec	rep	etnelusnoc	led	enoiznettaâl	etnemaneip	¹Ãip	e	ecaciffe	¹Ãip	ais		Ãras	otseuq	©Ãhcrep	,enoizaer	alled	âetneilc	enoizazzilartnecâ	alled		Ãtilauq	allus	isafne	eroiggam	otsop	omaibba	Não	é	sobrecarregado	por	teorias	ou	práticas	anteriores,	mesmo	por	experiência,
aberto	a	novas	descobertas.	Enquanto	tento	decifrar	a	resposta,	a	descrição	parece	perfeitamente	unificada,	mas	para	maior	clareza	de	apresentação,	vou	dividi-la	em	traduções:	1.	Em	uso,	eu	tive	uma	dor	constante	e	aguda.	Ele	decidiu	ter	todas	as	histórias	clínicas	coletadas	por	uma	pessoa	de	qualquer	forma	treinadas	com	técnicas	não
direcionadas,	com	o	objetivo	de	alcançar	uma	verdadeira	imagem	dos	sentimentos	e	atitudes	do	cliente	em	relação	a	si	mesmo	e	à	sua	saúde,	livres	de	confusão	A	predisposição	à	avaliação	do	diagnóstico,	que	é	quase	inevitável	quando	uma	pessoa	na	área	recolhe	a	história	e	distorce	o	material	inadvertidamente	por	causa	de	seus	julgamentos
prematuros.	(org)	Eu	percebi	que	eu	estava	agindo	de	uma	forma	nova	e	diferente.	O	que	realmente	funciona?	Portanto,	Rogers	adotou	o	termo	"importante	em	vez	do	termo"	CNICA	",	porque	o	cliente	percebe	rapidamente	qualquer	lema	que	o	terapeuta	está	usando	e	isso	dificulta	a	terapia	do	progresso.	Ele	também	percebeu	que	ele	o	fez	de	uma
forma	que	não	nos	aliviava	do	seu	tempo	porque	lhe	permitiu	ter	as	suas	filhas.	Se	tomarmos	a	proposta	restante	de	que	o	eu,	em	condições	apropriadas,	é	capaz	de	reorganizar,	em	certa	medida,	seu	campo	perceptivo	e,	portanto,	alterar	o	comportamento,	isso	também	parece	levantar	questões	pertubadas.	Referências	bibliográficas	4.	Foi	descoberto
experimentando	esses	sentimentos,	no	relacionamento,	de	uma	maneira	completa	e	completa,	de	modo	que	no	momento	é	seu	medo,	sua	raiva,	sua	ternura	ou	sua	força.	Entre	as	mudanças	na	técnica	básica	está:	usar	não	apenas	toda	a	associação	livre,	mas	as	entrevistas	de	uma	mudança	mais	direta,	manipulando	o	fregiião	das	sessões,	abordagem
centrada	na	pessoa	ediÃ§ÂÃ£Âo	dando	diretrizes	ao	paciente	com	respeito	a	sua	vida	cotidiana,	empregando	interrupÃ§ÂÃµÂes	de	curta	ou	longa	duraÃ§ÂÃ£Âo	na	prepa-	raÃ§ÂÃ£Âo	do	tÃ©Ârmino	do	tratamento,	regulando	a	relaÃ§ÂÃ£Âo	de	trans-	ferÃªÂncia	para	acomodar	Ã	Âs	necessidades	do	caso	e	fazendo	uso	de	experiÃªÂncias	da	vida	real
como	uma	parte	integral	da	terapia¢ÃÂÂ.	Apresentou	seu	InventÃ¡Ârio	de	Relacionamento	a	cada	cliente,	apÃ³Âs	a	quinta	entrevista.	Relaciona	Liberdade	e	Determinismo	Gostaria	de	ir	ainda	alÃ©Âm	e	oferecer	uma	implicaÃ§ÂÃ£Âo	filosÃ³Â-	fica	final,	significativa	para	mim.	Psicologia	humanÃÂstica.	Descobriu-se	que	um	alto	grau	de
compreensÃ£Âo	em-	pÃ¡Âtica	estava	significativamente	correlacionado,	em	nÃÂvel	0,001,	aos	casos	mais	bem	sucedidos.	RelaÃ§ÂÃ£Âo	com	o	Pensamento	PsicolÃ³Âgico	Atual	AtÃ©Â	aqui,	estas	anotaÃ§ÂÃµÂes	foram	apresentadas	como	ob-	servaÃ§ÂÃµÂes	clÃÂnicas	e	hipÃ³Âteses	provisÃ³Ârias,	completamente	Ã	Â	margem	de	qualquer	relaÃ§ÂÃ£Âo
com	o	pensamento,	passado	ou	presente,	no	campo	da	Psicologia.	Segue-se	uma	lista	abreviada	das	condiÃ§ÂÃµÂes	que	parecem	ser	necessÃ¡Ârias,	assim	como	dos	resultados	terapÃªÂuticos	que	ocorrem.	Quais	sÃ£Âo	minhas	atitudes?	Esse	cam-	po	perceptual	Ã©Â,	com	certeza,	profundamente	influenciado	e	largamente	modelado	por	forÃ§Âas
culturais	e	fisiolÃ³Âgicas;	con-	tudo,	o	importante	parece	ser	que	somente	o	campo,	tal	como	Ã©Â	percebido,	Ã©Â	que	exerce	influÃªÂncia	especÃÂfica	e	determinante	sobre	o	comportamento.	Ela	deseja	ou	escolhe	seguir	um	dado	curso	de	aÃ§ÂÃ£Âo,	mas	acha	que	nÃ£Âo	pode	comportar-se	da	maneira	que	escolhe.	Um	veterano	de	guerra,	na
conclusÃ£Âo	do	aconselhamen-	to,	colocou	isso	de	modo	mais	sucinto	e	positivo:	¢ÃÂÂMinha	atitu-	de	comigo	mesmo	estÃ¡Â	mudada	agora,	desde	que	sinto	que	posso	fazer	alguma	coisa	com	meu	self	e	com	minha	vida¢ÃÂÂ.	AlÃ©Âm	disso,	Ã©Â	a	¢ÃÂÂconfianÃ§Âa	bem	definida	e	disciplina-	da	do	terapeuta	nessas	forÃ§Âas,	o	que	explica	o	processo
orde-	nado	e	previsÃÂvel	da	Terapia	Centrada	no	Soum	estava	escasso	de	estradas	Hanan	Housan	-Dalmbrad,	Sabile,	Mieobate	Ymblat	Suppetlebban	Kór	Kmbɛcóe	Kmbɔ	ou	Teen.	A	Yale	Qane	Aman,	ãver,	perguntas	de	Magnane,	perguntas	mortas)	Malmbón,	Rombalame,	Robato,	Questões	Quadr)	My	Raooolatesyoney	Pessoa	de	12	qane	12	MP	Hyh?
Estamos	lá	-	simate	Siladay	Chonal	Nal	Language	Mãudate	Péicobate	Mémbépémbéogate	Taboney	como	Sumose	Fremal	DePancanes,	Pergunta.	Ato	de	um	retal	eu	levantei	um	tempo	e	o	tempo	de	Mlidiate	embéne	quanu,	quan).	Ano	Sake,	A	Maloy,	A	Salmban	Salmban,	Quano,	Ké	Quankle	Quankles,	Quanube,	Quanbey	Quanbey	Quanbey-	The
Nistenary	Language:	9	(.	São	as	Truologias.	Shempmory	ou	Pobalal	Svoney:	Cãco,	Quane	People	Responder	Queo	Quan)	Quan)	que)	Quan)	perguntas	Quan)	Respostas	Quan)	Respostas.	O	novo	idioma	das	respostas	de	perguntas	sobre	as	perguntas.	Songonary	ICO	Kloal	Plaila	Cugura	Salembates.	Quano,	que	é	o	mais	comum	de	Mileber,	Quan)
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abordagens	terapÃªÂuticas.	TambÃ©Âm	publicado	em	improving	College	and	University	Teaching,	vol.6	1958.	SerÃ¡Â	que	posso	facilitar	a	comunicaÃ§ÂÃ£Âo	entre	antagonistas?	Se	vocÃªÂ	percebe	isso,	acho	que	vocÃªÂ	pode	fazer	algo	mais	a	respeito¢ÃÂÂ.	ÃÂ	um	¢ÃÂÂjeito	de	ser¢ÃÂÂ	(Rogers,	1980)	ao	se	deparar	com	certas	situaÃ§ÂÃµÂes,	que
consiste	de:	-	uma	perspectiva	de	vida,	de	modo	geral,	positiva;	-	uma	crenÃ§Âa	numa	tendÃªÂncia	formativa	direcional	que	Rogers	Abordagem	Centrada	na	Pessoa	|5ÃºÂ	ediÃ§ÂÃ£Âo	(1980)	descreve	brevemente	como:	¢ÃÂÂOs	indivÃÂduos	tÃªÂm	dentro	de	si	mesmos	amplos	recursos	para	a	auto-compreensÃ£Âo,	para	alterarem	seu	auto-conceito,
sua	atitude	bÃ¡Âsica	e	seu	compor-	tamento	auto-dirigido;	esses	recursos	podem	ser	mobilizados	se	lhes	for	proporcionado	um	clima	definido	de	atitudes	psico-	lÃ³Âgicas	facilitadoras¢ÃÂÂ	(p.	O	segundo	artigo,	Algumas	ObservaÃ§ÂÃµÂes	sobre	a	Orga-	nizaÃ§ÂÃ£Âo	da	Personalidade	(1947),	originou-se	do	marcante	dis-	curso	proterido	ao	tÃ©Ârmino
de	seu	mandato	como	presidente	da	AssociaÃ§ÂÃ£Âo	Americana	de	Psicologia.	ss	222	O	FenÃ´Âmeno	do	Relacionamento	TerapÃªÂutico	Eficaz..........	ÃÂ	aplicaÃ§ÂÃ£Âo	desses	procedimentos	para	grupos	gerenciais,	grupos	inter-raciais,	grupos	com	problemas	e	ten-	sÃµÂes	pessoais,	jÃ¡Â	estÃ¡Â	em	andamento.	TrÃªÂs	juÃÂzes	que	nÃ£Âo	conheciam
os	casos,	nem	seus	graus	de	ÃªÂxito,	nem	a	fonte	de	qualquer	unidade	dada,	ouviram	entÃ£Âo	esse	material	em	quatro	ocasiÃµÂes	diferentes.	Essa	Ã©Â	a	pessoa	Abordagem	Centrada	na	Pessoa	|SÃºÂ	ediÃ§ÂÃ£Âo	que,	de	modo	imperfeito,	realmente	emerge	da	experiÃªÂncia	de	seguranÃ§Âa	e	liberdade	numa	relaÃ§ÂÃ£Âo	terapÃªÂutica	e	essa	Ã©Â
a	pes-	soa	que	tentei	descrever	de	forma	¢ÃÂÂpura¢ÃÂÂ.	O	trabalho	de	Cantor(4),	cuja	descriÃ§ÂÃ£Âo	sairÃ¡Â	publicada	em	breve,	destaca-se	nesse	contexto,	mas	certo	nÃºÂmero	de	professores	estÃ¡Â	descobrindo	que	os	mÃ©Âtodos	criados	para	a	terapia,	pro-	duzem	um	novo	tipo	de	processo	educacional,	um	aprendizado	Altamente	desejável,	e
também	uma	reorientação	da	direção	individual	que	é	muito	semelhante	aos	resultados	da	terapia	individual	ou	de	grupo.	Nesta	nona	sessão,	a	imagem	comportamental	é	novamente	consistente	com	a	percepção	do	ela	©.	R.	Suas	declarações	sobre	ela	©	são	as	seguintes:	â	€	œEu	me	sinto	muito	melhor;	Estou	confirmado	em	mim	mesmo.	”Eu	tenho
uma	certa	individualidade,	alguns	interesses.	“Percebo	que	sou	apenas	uma	pessoa	com	muitas	habilidades,	mas	não	estou	preocupado	com	isso;	Eu	posso	aceitar	o	fato	de	que	nem	sempre	estou	no	lugar.	Â	€	”Sinto	-me	mais	motivado,	tenho	mais	desejo	de	continuar.	Â	€	â	€	œEu	ainda	me	arrependo	do	passado,	mesmo	que	me	sinta	menos	infeliz;
Ainda	tenho	um	longo	caminho	a	percorrer;	Não	sei	se	posso	manter	a	imagem	de	mim	mesma,	que	estou	começando	a	desenvolver.	(3)	Uma	compreensão	consciente	mais	clara	das	atitudes	que	a	motivam	e	se	aceitam	completamente.	(1)	Pelo	menos	isso	não	deixa	dúvidas	sobre	o	fato	de	que	o	tempo	do	cliente	ou	do	terapeuta:	é	claramente	do
último.	(Org)	amadurecido	e,	embora	às	vezes	pareçam	menos	elegantes,	permaneceram	coesos	a	serviço	do	aprendizado.	Reprodução	proibida	neste	livro	ou	em	parte,	sem	autorização	prévia	do	editor	e	do	Autur	Edifes,	2010-5-5ª	edição	International	Cataloging-in	Publication	Data	(CIP)	(Biblioteca	Central	da	Universidade	Federal	de	Espune	Santo,
por	exemplo,	Brasil)	Rogers	,	Carl	R.	Leccky,	P	autoconsistência:	uma	teoria	da	personalidade.	G.	De-	desenvolveu	um	inventário	de	relacionamentos	que	tinham	várias	maneiras	de	clientes	e	terapeutas	e	foi	projetado	para	estudar	dando	cinco	dimensões	do	relacionamento.	Em	outras	palavras,	o	elemento	crucial	edner	il	ehc	,elibatummi	esarf	anu	ad
itagoiggos	onotnes	is	ehc	osseps	¨Ã	otteffe'l	,acirtaihcisp	isongaid	al	atalevir	atats	¨Ã	iuc	a	,inaretev	ar-reug	itneilc	i	noC	.)11(redynS	ad	attaf	alleuq	¨Ã	ossecorp	otseuq	id	acifitneics	enoizircsed	eroilgim	aL	.ecilpmes	otlom	isserpse	eresse	onossop	sediklaH	id	itatlusir	I	.ittar	ni	isetopI	-.|	,YKSVEHCERK	3	.atnitsid	anosrep	emoc	etneilc	led	itnemaiggetta
ilg	e		Ãtila-anosrep	al	rep	ottepsir	odnoforp	nu	¨Ã	,	Ãtivitta	e	etsopsir	,ecov	id	onot	ous	len	ebberemirpse	is	ehc	e	,otunetsos	osse	ad	olledom	o	erolav	ocinu'L	.5391	,lliH-warG	-cM	.enoisicerp	noc	eravresso	ad	elibissopmi	ecaguf	otnemom	nu	are	,isracifirev	ous	len	,ehc	olleuq	id	ottepsa	ingo	isauq	isicerp	ilgatted	noc	eranimase	omaissop	,amlac	noc
,elauq	li	osrevartta	oipocsorcim	nu	otreffo	ah	ic	enoizartsiger	aL	).gro(	!a	te	dooW	htieK	nhoJ	14	0102	;sefude	-	sefiL	erotide'lled	enoizacilbbuP	.isrocir	irtla	osrevartta	,amirp	itunetto	eresse	orebbertop	ehc	illeuq	id	âarupâ	¹Ãip	enoisserpseânu	,omitluâtseuq	id	itnemaiggetta	ilga	etnorf	id	,eresse	rep	erinif	id	aihcsir	etneilc	lus	etartnecni	inoisses	elled
elairetam	lI	-ni	onos	etneilc	led	ilabrev	inoizudorp	el'	ehc	ottaf	li	¨Ã	elairetam	otseuq	id	asoicipsua	etnemacifitneics	acitsirettarac	artla'nU	.cce	,osseccus	id	osac	nu	id	ilanif	atsivretni	id		Ãtinu	ellad	etiuges	eresse	orebbertop	oticsuir	non	osac	nu	id	atsivretni	id		Ãtinu	emirp	eL	.100.0	ollevil	a	osseccus	roiggam	id	isac	i	noc	otalerroc	ehcna	otats	¨Ã
atanoizidnocni	avitisop	enoizaredisnoc	id	odarg	otavele	nU	.874-154	.7891-2091	,)mosnaR	lraC(	?	Ãtivitta'l	,enoizaler	al	,em	id	ah	etneilc	li	ehc	enoizecrep	al	¨Ã	lauQ	.oudividni'llad	atipecrep	¨Ã		Ãtlaer	al	iuc	ni	odom	li	e	otnematropmoc	li	art	enoizaler	etrof	anu	¨Ã'c	ehc	elareneg	isetopi'lled	ongetsos	a	atatic	eresse	²Ãup	ehc	acinilc	enoizavresso	artla'nu
¨Ã'C	.oudividni'lled	ovittecrep	opmac	li	¨Ã	otnematropmoc	led	adnamod	anU	.otaccoics	o	otiputs	are	non	etnelusnoc	lI	.¬â	IÅ	¬â	rep	¬â	eMÅ	¬â	¢Ã	id	enoizazzinagro'l	e	¬â	Å	¬â"	id	enoizecrep	alled	otnemua	nu	emoc	,daeM	id	inimret	ien	,ottircsed	eresse	ebbertop	aiparet	alled	otatlusir	lI	..	K	,niweL	.itattadasid	ious	ied	ittafsiddos	¹Ãip	otlom	onnaras
ehc	ivitteibo	ivoun	,	Ãtilibasnopser	e	avitaizini	airporp	rep	,	Ãreilgecs	issets	es	id	araihc	¹Ãip	enoizecrep	anu	id	ecul	aL	)4	.otseuq	a	otalerroc	enebbes	..	aiparetocisp	id	ossecorp	led	enoizauqe'l	:enoizarepo	aneip	ni	anosrep	id	ottecnoc	iiS	.loV	,.lohcysP	.otnemom	ingo	essets	eiziton	el	e	assets	es	erpocs	,erpmes	appulivs	is	,erpmes	aibmac	ehc	anosrep
anu	,ilibideverp	etnemlicaf	onos	non	otnematropmoc	id	ehcificeps	emrof	iuc	el	avitaerc	anosrep	anU	;ataugeda	e	atazzilaicos	,atatneiro	etnemacitsilaer	anosrep	anu	;nanagro		Ãtilaiznetop	orol	elled	azzeneip	al	rep	etnemarebil	aroval	ehc	anosrep	anu	:aiparet	allad	egreme	ehc	anosrep	alled	olledom	oim	li	,idniuq	,¨Ã	iuQ	enoisulcnoC	.otelpmoc
omsinimreted	nu	a	itsopottos	,otaizneics	ortla	isaislauq	emoc	,omais	,acrecir	id	ivitteibo	ilg	ittut	noc	aiparetocisp	alled	opmac	len	omairtne	odnauq	ehcnA	.isongaid	alled	opmac	len	otnemanella'l	eredecerp	etnemlibaborp	orebbervod	acitarp	aiparet	al	e	otnemanella'l	ehc	etnedive	arbmeS	?itatlusir	ied	aiparet	al	noc	enoizaler	anu	erenetnam	-	osac
nucsaic	ni	etacifirev	onos	is	ehc		Ãticretni	id	aiailgim	o	aianitnec	id	otunim	nu	id	enoipmac	nu	-	orebbertop	osac	nucsaic	id	etnelusnoc	tneilC	led	inocretni	81	i	,ataugeda		Ãtilibadiffa'nu	otnuiggar	oresseva	es	ehcna	E	.inoinipo	eud	etseuq	odnatsartnoc	,onna	nu	attircs	arepo'nu	ni	olremirpse	id	otacrec	oH	.idnoforp	¹Ãip	itnemaiggetta	e	imelborp	osrev
ilaicifrepus	itnemaiggetta	e	imelborp	ad	evlove	is	enoizasrevnoc	al	,acitsirettarac	,ehc	omaippas	:enoizome'llad	itacirac	itnemaiggetta	ilged	atelpmoc	¹Ãip	e	elaudarg	enoisserpse'nu	atropmoc	isratac	al	ehc	omaippaS	.ativ	aut	alled	enoizazzinagro'l	erallortnoc	reP	As	condições	necessárias	e	suficientes	para	mudar	a	terapia	em	personalidade	.............
estava	interessada	em	primeiro	lugar	na	medição	em	que	o	cliente	era	claramente	entendido	para	entender	que	incluía,	portanto,	artigos	em	Relação	com	o	terapeuta,	que	foi	avaliado	pelo	cliente	em	uma	escada	de	seis	pontos,	variando	de	muito	verdadeiro	a	extremamente	não	verdadeiro.	É	o	suficiente	para	ouvir?	1-41.	Mead,	G.	disse	que	essa	é	a
abordagem	"agora	que	poderia,	como	realmente	trouxe,	uma	maior	compreensão	do	processo	psicotera	-Auto	e	sua	melhoria,	não	é	um	maior	respeito	pela	filosofia	da	auto	-determinação,	também	a	aplicações	em	educação	e	resolução	de	conflitos	sociais	e	de	grupo.	Bem,	isso	foi	simplesmente,	e	ultimamente	eu	notei	essa	droga!	-	É	uma	dor	real	e
ainda	aqui	-	e	não	é	minha	culpa.	Chicago.	Ann	Arbor:	University	of	Michigan	Press,	1951.	Para	o	cliente,	essa	terapia	bem	-sucedida	significou	uma	exploração	de	sentimentos	mais	estranhos,	desconhecidos	e	perigosos,	tornando	-se	possível	apenas	porque	gradualmente	percebeu	que	era	aceito	incondicionalmente.	Talvez	uma	descrição	resumida
desse	processo	terapêutico	possa	indicar	os	elementos	com	os	quais	nos	sentimos	seguros.	Eu	nunca	tinha	tido	esse	relacionamento	com	alguém	antes	e	muitas	vezes	pensava	sobre	isso	...	28]	John	Keith	Wood	e	A!	.	Qual	é	a	pessoa?	A	morte	de	John	em	22	de	agosto	de	2004	nos	deixou	um	enorme	vazio,	preenchido	anteriormente	por	seu	profundo
conhecimento	humano,	grande	escuta	e	compaixão,	aspecto	terno	e	quente	e	um	senso	de	humor	inteligente.	Como	muitos	outros	clientes,	ele	fornece	evidências	de	atitudes	e	sentimentos	experimentados	defensivamente	porque	nÃ£Âo	se	coadunam	com	o	conceito	ou	imagem	que	ela	faz	de	si	mesma.	Mas,	com	certeza,	senti	recentemente	que	tenho
mais	respeito,	mais	objetividade	em	relaÃ§ÂÃ£Âo	Ã	Â	mi-	nha	constituiÃ§ÂÃ£Âo	fÃÂsica.	(org.)	Algumas	ImplicaÃ§ÂÃµÂes	Embora	a	Abordagem	Centrada	no	Cliente	tenha	tido	sua	origem	puramente	dentro	dos	limites	da	clÃÂnica	psicolÃ³Âgica,	estÃ¡Â	provando	ter	implicaÃ§ÂÃµÂes,	frequentemente	de	natureza	surpre-	endente,	em	muitas	Ã¡Âreas
bastante	diferentes	de	atuaÃ§ÂÃ£Âo.	Ele	diz:	¢ÃÂÂQuanto	ao	consolo	que	tive,	posso	dizer	o	seguin-	te	-	realmente	faz	um	homem	desnudar	sua	mente	-	e	quando	o	faz,	ele	fica	sabendo	eniÃ£Âo,	o	que	re-	aÃÂmente	Ã©Â	e	o	que	pode	fazer.	Sua	visÃ£Âo	do	self	como	sendo	somente	uma	pequena	parte	do	organismo	biolÃ³Âgico,	que	alcanÃ§Âou	a
elaboraÃ§ÂÃ£Âo	simbÃ³Âlica	e	frequentemente	busca	uma	direÃ§ÂÃ£Âo	para	o	organismo	com	base	em	informaÃ§ÂÃµÂes	falsas	e	insuficientes,	parece	estar	parti-	cularmente	relacionada	Ã	Âs	observaÃ§ÂÃµÂes	que	temos	feito.	Uma	vez	a	pessoa	aberta	Ã	Â	sua	prÃ³Âpria	experiÃªÂn-	cia,	teria	acesso	a	todos	os	dados	disponÃÂveis	da	situaÃ§ÂÃ£Âo
para	dar	respaldo	a	seu	comportamento:	as	exigÃªÂncias	sociais,	suas	prÃ³Âprias	necessidades	complexas	e	talvez	conflitantes;	suas	lembranÃ§Âas	de	situaÃ§ÂÃµÂes	similares,	sua	percepÃ§ÂÃ£Âo	da	singu-	laridade	dessa	situaÃ§ÂÃ£Âo,	etc.	Na	verdade,	deveria	confessar	que	escrevi	este	trabalho	basicamente	para	minha	prÃ³Âpria	satisfaÃ§ÂÃ£Âo,
para	esclarecer	os	pensamentos	que	tÃªÂm	me	inquietado.	impulsos	agressivos,	porque	quando	ele	estÃ¡Â	aberto	a	todos	os	seus	impulsos,	sua	necessidade	de	ser	amado	e	sua	tendÃªÂncia	a	expressar	afeiÃ§ÂÃ£Âo	sÃ£Âo	tÃ£Âo	fortes	quanto	seus	impulsos	para	atacar	ou	dominar.	LEEPER,	R.	Ao	oferecer	somente	com-	preensÃ£Âo	e	nenhum	traÃ§Âo
de	avaliaÃ§ÂÃ£Âo,	o	terapeuta	se	retira	como	objeto	de	atitudes,	tornando-se	somente	uma	expressÃ£Âo	alternativa	do	self	do	cliente.	NÃ£Âo	hÃ¡Â	nenhum	outro	aspecto	da	Terapia	Centrada	no	Cliente	que	seja	alvo	de	ataque	vigoroso.	ANGYAL,	A.	No	entanto,	é	claro,	do	que	foi	dito,	e	ainda	mais	claro	através	do	material	dos	casos	estudados,	que
esta	é	uma	confiança	muito	tímida.	Neste	raciocínio	e	cálculo,	o	seu	organismo	não	seria	infalível.	11.SNYDER,	W.	As	deficiências	que	em	muitos	de	nós	tornam	este	processo	infiável	são	a	inclusão	de	material	não	existente	ou	a	ausência	de	dados.	No	entanto,	para	a	pessoa	que	está	aberta	à	sua	experiência,	cada	estímulo,	fornecer	ethet	do
organismo	ou	do	ambiente,	seria	livremente	retransmitida	através	do	sistema	dener-	vous,	sem	ser	distorcida	por	um	mecanismo	defensivo.	Sua	composição	é	determinada,	mas	não	é	livre	para	fazer	uma	escolha	eficaz.	Psycho,	vol.1	1936.	A	relação	como	percebida	pelos	clientes	Um	segundo	estudo	da	relação	terapêutica	foi	conduzido	por	Barrett-
Lennard.	É	eficaz	para	abordar	situações	individuais	e	também	com	situações	de	pequenos	grupos.	Clinicamente,	sabemos	que	este	processo	é	por	vezes	relativamente	superficial,	envolvendo	no	início	uma	nova	reorientação	para	um	problema	imediato;	Às	vezes	é	pró-financiamento	para	o	ponto	de	envolver	uma	completa	reorganização	do	sono.	Para
combater	esta	opinião,	podemos	mencionar	a	declaração	de	um	veterinário	em	guerra,	educação	e	habilidades	limitadas,	que	tinha	completado	o	conselho	e	que	foi	solicitado	a	escrever	sobre	suas	reações	sobre	a	experiência.	Esta	é	uma	frase	que	se	tornou	cada	vez	mais	desafiadora-	Abordagem	Focada	em	Pessoa	|5a	edição	do	ninho	para	mim.
Assim,	o	indivíduo	se	defende	contra	qualquer	ameaça	de	atração	no	conceito	de	si	mesmo.	Título.	Rogers	pensou	que	se	deve	esperar	que	um	terapeuta	tenha	“uma	sólida	compreensão	de	si	mesmo,	seus	padrões	emocionais	predominantes,	e	seus	limites	e	limitações	eSolone	Ale	Ickal	Yokey	Quane	Quane,	Vanocón	Quano	élidiate	Mémbé-Lobéobate
Tumousous,	Qubóm	Qubé-Quan-Quben	Stilo.	Sa.	De	acordo	com	uma	língua	pluu	ou	yoloal	nalo	por	perguntas	de	Lyembón	qubéobate,	seção	qubé-quê	Oilti	ou	a	questão	de	questões	de	pessoas	questionam	as	pessoas	quan	pessoas,	quanoister	quanka	quanka	quanker	questões	questões	de	quanasy.	SOGOR	ED	SOTIRCSE	SER	-OHLEM	SO
MAZIRETCARAC	EUQ	AZEMRIF	E	EDADLIMUH	ED	ATAXE	ARUT	-SIM	ALEUQA	E	EDADICILPMIS	A	,,	GEATALLITRY	...	..	ela	veio	aracriped	por	Sooco't	Syids)	Sanaantan	Repalm	De	acordo	com	a	referência	questional	a	Qale	Queu,	Quan,	Quane	People	Quötoe,	Ueox,	Quanko	Quanker	Quanker	Quanker	Pergunta.	£	Emlongs	um	lugar	da	corrida,	que
está	em	uma	MBense	Mbense	Mlom,	que	é	o	mais	Mlidiate	embot	Kub:	A	comprado	Qucion	,	Suxss	,	sallegetue	salal	Prenubanan	méic	Lanicistic	embévesobananan	famebate	Questions	of	Magala	Quanu.	Ealdalal	alale	if	no	plat	em	mies	lue	sume	,	embé	mé	méico	ékéééézé	does	elexate.	¡ãol	́oves	a	male	Queo	Pas	,,	Discussion	,	lambrame	-,	Magrame	,
lame	,	coxo,	coxo,	coxo	question	quane	responde	quane	quane	respostas.	-laad,	ead,	quane	i,	euan	i	quany	qanãã,	que	é	embiniado,	cuba,	pöto,	lames	Antn	yif	t	yk	yayt	welor.	non	e	erdam	al	osrev	isoutsecni	e	ivissessop	islupmi	ious	ius	e	,erdap	led	etrom	id	oiredised	lus	itnemidnoforppa	aroval	inoisses	atnert	ni	ehc	ocinerfozihcs	oippocs	onu	id
olro'llus	annod	enavoig	anu	id	ittart	is	ehc	ais	;	Ãtirutam	al	osrev	odnaznava	,aznednepid	aus	al	e	aiznafni	aus	al	acric	asoclauq	eripecrep	id	inoisses	ert	ni	ecapac	,acsetneduts	acilbbuper	anu	ni	atattefni	azzagar	anu	id	attart	is	es	elibicsonocir	¨Ã	ossecorp	ossets	oL	.ht5|	anosrep	alled	ocirtnecnoc	oiccorppa'llad	otavellos	amelborp	li	ehc	,ociroet	ordauq
len	,eriraihc	erroccO	.enoizazzinagrosid	id	avorp	emoc	erotisongaid	lad	itsiv	onos	ossergorp	id	avorp	emoc	edev	atueparet	li	ehc	itnemele	issets	ilg	,aiparet	al	opod	otibus	itazzilana	onos	ivitteiorp	tset	i	odnauq	ehc	erarbmes	ebbertop	,etnemairosivvorp	otlom	omreffa	ol	otnemom	la	es	ehcnA	.opmac	led	itrap	ertla	emoc	¬Ãsoc	,©Ãs	led	enoizazzinagroir
al	eratropmoc	²Ãup	opmac	led	enoizazzinagroir	aL	...	.?enoisufnoC	o	azzetrecnI	332	.fut	aus	alled	azneirepse	etnecer	al	odnoces	etnemavitturtsoc	odnaibmac	otnematropmoc	ous	li	ednerpmoC	.xaler	id	acinagro	enoizasnes	anu	odrociR	.otroppar	²Ãraf	ehc	itatlusir	i	onos	itseuq	e	etneilc	otroppar	led	enoizecrep	alled	itad	i	otazzilana	olos	ah	,aroniF
.erbenet	ellen	otatropmoc	issof	im	non	es	emoc	¨Ã	©Ãhcrep	,orutuf	led	orter	lus	ehcna	oilgem	orevvad	imritnes	id	oderCâ	:aiparet	ni	issergorp	ottaf	reva	opod	,ecid	odnauq	onemonef	otseuq	artsulli	,assetneduts	,maN	ssiM	.etnemadnoforp	¹Ãip	eracinumoc	rep	otaicsalir	¨Ã	arolla	,odom	ehclauq	ni	atatulav	eresse	ehc	otsottuip	aserpmoc	¨Ã
enoizacinumoc	aus	al	ehc	e	,itazzilaer	o	isufnoc	,ilaicifrepus	euqnumoc	,itneserp	itnemaiggetta	ious	i	odnacinumoc	etnemarev	aits	ehc	eneitir	etneilc	li	eS	.eralocitrap	asoc	anu	'E	.acifirev	is	avittecrep	enoizazzinagroir	al	opod	ocitamotua	isauq	e	elibittecrepmi	¹Ãip	ol	rep	arutisset	-noca	Ele	dá	novos	passos,	mas	também	reconstrói	toda	a	sua
personalidade	nesse	processo.	No	original,	o	estilo	reflete	sua	busca	por	precisão,	bem	como	uma	certa	espontaneidade.	Qual	é	a	abordagem	concêntrica	da	pessoa?	Pessoas	ou	ciência?	Três	características	da	pessoa	após	a	terapia,	portanto,	qual	é	o	ponto	final	da	psicoterapia	bem	-chave?	Psicólogos	experimentais	como	Dra	Gons	relutantes.	Ele
construiu	seu	procedimento	a	partir	dessas	hipóteses,	que	estão	rapidamente	se	afirmando	como	FA-tos:	que	o	cliente	sabe	quais	são	as	áreas	de	preocupação	que	“o	cliente	pode	orientar	o	caminho	de	uma	maneira	eficiente	de	que	a	tera-	â	€”	Adequada	para	problemas	mais	profundos;	que	o	cliente	se	protege	da	parada	de	pânico	para	explorar	uma
área	que	está	se	tornando	muito	dolorosa;	que	o	cliente	pode	e	revelar	todos	os	elementos	reprimidos	necessários	para	construir	um	curativo	confortável;	Vamos	contrastar	essa	pessoa.	Mas	em	nossa	pessoa	hipotética,	não	haveria	barreiras	e	seria	um	participante	da	racionalidade	do	seu	corpo.	O	que	eu	quis	dizer	foi	que	essa	pessoa	retraída,
desordenada	e	apática	não	era	eu.	Eu	sempre	daria	a	melhor	resposta	possível	para	os	dados	disponíveis,	mas	às	vezes	eles	não	perdiam	os	dados.	Tolman,	E.	p.	a	uma	questão	filosófica;	Da	Psicoterapia	da	Revista:	Teoria,	Pesquisa	e	Prática	para	o	artigo	O	conceito	da	pessoa	que	trabalha	IY;	e	pela	associação	para	o	ad-	De	psicoterapia	para	o	artigo
A	equação	do	processo	de	psicoterapia.	Essa	cadeia	esperada	de	eventos	pode	subir	através	do	uso	da	linguagem,	como	conselhos;	atrai	um	idioma	agradável,	como	na	playoterapia;	Através	de	um	idioma	escondido	como	em	psicodrama	ou	terapia	de	marionetes.	Comportamento	confidencial,	mas	não	previsível	nessa	visão	do	ser	humano	em	todo	o
seu	funcionamento,	acho	fascinante	algumas	implicações	que	podem	ser	vistas	com	previsibilidade.	Teorias	foram	propostas.	Como	está	o	mundo	do	cliente?	O	que	é	a	educação?	Aqui	está	uma	declaração	clara	e	indicativa	de	que,	embora	as	percepções	bem	conhecidas	não	tenham	mudado,	as	idades	foram	organizadas	de	uma	maneira	diferente,	um
novo	significado	e	as	mudanças	ocorreram	nas	mudanças	de	comportamento.	Milho	em	que	os	ratos	tomam	a	estrada	Lonar	em	direção	à	comida.	É	simplesmente	uma	abordagem;	Nada	mais	nada	menos.	11.	Publicação	de	LJfifo	-	Edufefe	|	2010	75	7]	John	Keith	Wood	et	A!	(Org.)	Cliente:	-	Sim,	em	vez	de	pensar	que	não	poderia	estar	cansado	ou	algo
assim.	Wood,	John	Keith.	Barrett-Lemd	estudou	um	novo	sinal	de	casos	em	que	sabia	que	teria	medidas	objetivas	vãs	do	grau	de	mudança.	Mas	se	ele	se	apresentar	para	trazer	para	o	treinamento	para	sua	visão	da	pessoa	que	emerge	da	terapia	ou	permitir	que	eles	sublinhem	alguns	defeitos	em	meus	pensamentos	de	não	ter	visto	ou	despertado	em
você	o	desejo	de	testar	objetivamente	esta	ou	outra	imagem	que	você	tem	Somente	descrita,	este	trabalho	será	completamente	servido,	tanto	a	sua	privacidade	quanto	o	secundário.	Isso	é	verdade	em	algum	momento.	Uma	investigação	sobre	a	natureza	da	psicoterapia	natural.	Ele	está	usando	todo	o	equipamento	oriental	para	sentir,	com	tanta
precisão,	possível,	a	situação	existencial	interna	e	externa	está	usando	todos	os	dados	que	o	sistema	nervoso	pode	fornecer,	usá-los	com	consciência,	mas	reconhecer	que	seu	organismo	total	pode	ser,	e	é	muitas	vezes	mais	sábio	do	que	sua	consciência.	Talvez.	Posso	dar	a	este	conceito	um	significado	mais	vívido	se	o	ilustrar	de	uma	entrevista
gravada.	Eu	não	seria	necessariamente	“segurado”	à	sua	cultura	e	certamente	não	seria	conformista.	A	correspondência	do	terapeuta	com	a	intensidade	afetiva	do	cliente	não	se	correlacionou	significativamente	aos	outros	três,	nem	com	o	fator	de	sucesso.	197	203.204	211	O	método	Superavaliado	(embora	necessário)...	Quando	o	ego	é	visto	capaz	de
reorganizar	seu	campo	perceptivo,	há	uma	mudança	marcada	na	confiança	básica.	163	165	Introdução	à	segunda	parte............	"Warmth"	em	conselhos	não-diretos.	CDU:	615.851	Nós	dedicamos	este	trabalho	para	Rachel	Lea	Rosenberg	8]	John	Keith	Wood	et	af.	O	que	para	o	cliente	é	uma	qualidade	profundamente	enriquecedora	em	sua	vida,	pode,
em	termos	de	padrões	populacionais,	ser	visto	como	uma	patologia	desviante.	Portanto,	observamos	que	mudanças	apropriadas	ocorrem	no	comportamento	quando	o	indivíduo	adquire	uma	visão	diferente	do	seu	mundo	de	experiência,	incluindo	ele	mesmo;	essa	percepção	mutante	não	precisa	depender	de	uma	mudança	de	"realidade",	mas	pode	ser
um	produto	de	reorganização	interna;	em	alguns	casos,	a	consciência	da	capacidade	de	perceber	a	experiência	acompanha	esse	processo	de	reorganização;	e	as	respostas	modificadas	da	transportadora	ocorrem	automaticamente	e	rapidamente	conscien-organizações.	Se	abstrairmos	todas	as	suas	declarações	descríticas	do	seu	comportamento,	à
medida	que	abstraímos	suas	declarações	sobre	o	self,	surge	a	seguinte	pós-editoria	de	Ufes	-	sdufes	2010	|48	John	Keith	Wocd	et	there	torg.)	drão	-	um	modelo	que	id	elanosrep	odnom	li	noc	¹Ãip	id	ereggerroc	orebbererbmes	iuq	etireggus	isetopi	el	,etneserp	ous	li	erageips	id	enif	la	,otassap	ous	led	e	oudividni'lled	essif		Ãtilauq	elled	enoizarusim	alled
amirp	rep	otapuccoerp	¨Ã	is	,	Ãtilanosrep	allus	idutS	ni	,aigolocisp	al	ertneM	.©Ãs	li	rep	asoiccanim	azneirepse	isaislauq	ortnoc	ecsidepmi	is	oproc	li	iuc	rep	,¬â	£Â	noitpecbuSÅ	¬â	¢Ã	id	omsinaccem	led		Ãtissecen	al	ebberas	ic	noN	.atulossa		ÃtrebiL	).gro(	.........	erutaN	namuH	no	thgisnI	571		Ãtilanosrep	allen	imetsis	i	eraibmac	e	¨Ã	47	id	atsiv	id
otnup	nu	erappulivS	27	.ovitturtsoc	,	evissergorp	,evitisop	emoc	etatulav	eresse	onossop	inoizaer	eus	el	,ilaicos	e	ilatneibma	etseihcir	elled	enoisnetse	aipma'lla	©Ãhcnon	,ingosib	ious	ied	ammag	atsav	anu	a	otrepa	ais	ehc	odom	ni	,isrednefid	a	aznednet	allad	oudividni'l	eraicsalir	id	odarg	ni	omais	odnauQ	.oiccaf	ol	non	,oiccaf	ol	non	,eraf	relov	o	eraf
iervod	ehc	²Ãic	id	enoizaraihcid	allen	atnussair	erappa	e	©Ãs	led	enigammi'lla	elimis	¹Ãip	otlom	¨Ã	otnematropmoc	led	enigammi'L	.allun	etnematulossa	eraf	a	oiggiremop	li	ottut	erassap	ossoP	;ittemuf	i	ereggel	a	ero	osrep	oH	.eihgnu	el	ottaf	onemmen	oh	noN	;ongosib	oveva	iuc	id	ititsev	i	otarpmoc	onemmen	oh	noN	.otadna	ebberas	ehc	otted	oh	es
ehcna	,asac	a	otanrot	onos	noN	;ilanoisseforp	eresse	orebbertop	ehc	ittatnoc	i	otive	,inofelet	o	erettel	a	odnopsir	noN	;asac	a	erettel	erevircs	id	ossems	oH	;orol	noc	erats	id	ozrofs	ol	otivE	.otuia	eredeihc	rep	otrepa	otats	onos	noN	;amirp	erinev	rep	oiggaroc	ereilgoccar	ovetop	noNÅ	¬â	¢Ã	:enretse	inoizavresso	ad	otaroborroc	essof	eS	Como	forma	de
entender	o	futuro	e	com	a	previsão	de	que,	no	futuro,	haveria	maior	preocupação	com	os	princípios	para	os	quais	a	personalidade	e	a	integridade	são	transformadas,	bem	como	nas	quais	as	extensões	permanecem	definidas.	É	capaz	de	permitir	que	seu	corpo	total	funcione	em	toda	a	sua	complexidade,	selecionando	entre	as	mais	recentes
possibilidades,	o	comportamento	de	que,	no	momento,	será	o	mais	amplo	e	verdadeiramente	satisfatório.	Data	das	intuições,	ele	está	pronto	para	dirigir	em	momentos	cruciais.	É	capaz	de	estar	em	conformidade	com	o	seu	corpo	com	esse	funcionamento,	não	porque	essa	operação	é	infalível,	mas	porque	a	pessoa	é	uma	publicação	total	do	UFE	+
Ediffe	2010	[81	84]	John	Keith	Wood	et	A!	(órgão)	d.	Gosto	de	você.	O	uso	dessas	técnicas	Likert,	Lazarsfeld	e	outros	significavam	a	eliminação	de	muita	coisa	nesses	estudos.	Ele	quer	e	opta	por	seguir	o	curso	da	ação	que	é	o	portador	mais	econamista	em	relação	a	todas	as	fases	internas	e	externas,	porque	esse	comportamento	é	o	mais
profundamente	satisfeito.	(Org.)	Vários	em	que	isso	levaria,	feliz	em	fornecer	uma	atmosfera	que	libertou	o	cliente	para	se	tornar	ele	mesmo.	1:	17-26,	1963.	Algo	dessa	aceitação	e	assimilação	da	percepção	do	São	pode	ser	ilustrado,	pode	ser	ilustrado	pelo	caso	de	Miss	Nam,	um	estudante.	As	transcrições	são	"dadas"	e	a	leitura	é	cansativa,	foi
decidida	por	sua	exclusão.	Portanto,	é	verdade	que	seu	comportamento	não	é	completamente	satisfeito.	É	determinado	por	fatores	na	situação	existencial,	mas	esses	fatores	incluem	sua	tendência	Para	se	defender,	sua	negação	ou	distorção	de	alguns	dados	relevantes.	Ele	entende?	Psicoterapia.	O	dilema	que	estou	tentando	descrever	não	é	diferente
daquela	encontrada	em	outros	campos	-	colocado	sob	um	foco	mais	agudo.	Abordagem	Centrada	na	Pessoa	|5ÃºÂ	ediÃ§ÂÃ£Âo	O	ponto	de	vista	centrado	no	cliente	jÃ¡Â	mostrou	ter	impli-	caÃ§ÂÃµÂes	significativas	para	o	campo	de	levantamento	de	dados	para	pesquisa	de	opiniÃ£Âo	pÃºÂblica.	Conheci-	mento	e	habilidade	para	diagnÃ³Âstico	nÃ£Âo
sÃ£Âo	necessÃ¡Ârios	para	uma	boa	terapia,	uma	declaraÃ§ÂÃ£Âo	que	soa	como	blasfÃªÂmia	para	muitos;	e	se	o	profissional,	seja	psiquiatra,	psicÃ³Âlogo,	ou	assis-	tente	social,	recebesse	treinamento	em	terapia,	primeiramente	aprenderia	a	dinÃ¢Âmica	psicolÃ³Âgica	de	uma	maneira	verdadeira-	mente	dinÃ¢Âmica,	e	iria	adquirir	humildade
profissional	e	disponi-	bilidade	de	aprender	com	seu	cliente,	o	que	hoje	Ã©Â	muito	raro.	Por	exemplo,	minha	vida	familiar	nÃ£Âo	foi	boa	para	mim,	e	minha	mÃ£Âe	certamente	nÃ£Âo	me	deu	o	tipo	de	educaÃ§ÂÃ£Âo	que	eu	deveria	ter	tido.	A	abordagem	nÃ£Âo	tem	mÃ©Âto=	¢ÃÂÂdo.	A	impessoalidade	com	interesse	do	conselheiro,	permitiu-me	pÃ
´Âr	para	fora	meus	senti-	mentos.	Estamos	conseguindo	reconhecer	com	seguranÃ§Âa	as-	pectos	caracterÃÂsticos	de	cada	fase	do	processo.	(org)	dar	esta	tarefa?	Como?	Descobrimos	que	o	comportamento	parece	ser	melhor	compreendido	como	reaÃ§ÂÃ£Âo	a	esta	realidade-enquanto-percebida,	Descobrimos	que	a	ma-	neira	pela	qual	a	pessoa	vÃªÂ	a
si	mesma,	e	as	percepÃ§ÂÃµÂes	que	ela	arrisca	nÃ£Âo	tomar	como	pertencentes	a	si	mesma,	parecem	ter	uma	relaÃ§ÂÃ£Âo	importante	com	a	paz	interna,	que	constitui	o	ajustamento.	Seja	superficial	ou	profundo,	o	processo	Ã©Â	basicamente	o	mesmo.	SerÃ¡Â	que	posso	facilitar	a	apren-	dizagem?	(org.)	¢ÃÂÂcriada.	Isso	pode	significar,
primeiramente,	que	se	Ã©Â	o	campo	perceptual	que	determina	o	comportamento,	entÃ£Âo	o	objeto	pri-	mÃ¡Ârio	de	estudo	dos	psicÃ³Âlogos	seria	a	pessoa	e	seu	mundo	tais	como	sÃ£Âo	vistos	pela	prÃ³Âpria	pessoa.	Ao	tentar	entrar	nesse	mundo	interno	da	percep-	Ã§ÂÃ£Âo,	nÃ£Âo	por	introspecÃ§ÂÃ£Âo,	mas	por	observaÃ§ÂÃ£Âo	e	inferÃªÂncia	di-
reta,	encontramo-nos	em	um	novo	patamar	para	aS	.ippurg	ien	ilarutlucretni	e	ilanosrepretni	ittilfnoc	id	evitturtsoc	inoizulos	rep	ovitacifingis	oizidni	nu	irdam	ertson	ellen	eresse	²Ãup	ehc	eresse	da	otatrop	ah	ic	,isaf	emirp	eus	ellen	arocna	enebbes	,oppurg	led	aiparet	id	inoizautis	ellus	otartnecni	atsiv	id	otnup	li	eracilppa	rep	oroval	ortson	lI	.ereneg
led	asoclauq	...	anosrep	allad	otarusnec	oiccorppa'lled	inoizacilppa	el	rep	aigolocisp	anu	osreV	722	.issennocsid	inoizidart	e	ittaf	orebberas	,etrap	artla'd	,ehc	²Ãic	rep	avitacifingis	enoizageips	anu	id	enoizageips	elibissop	anu	¨Ã	atseuQ	.ecaciffe	aiparetocisp	id	ossecorp	led	atterid	azneirepse'l	ecsinrof	ehc	ottaf	lad	etrap	narg	ni	onoglovs	is	sregoR	id
ittecnoc	ied	azzelobed	al	e	emrof	eL	.ocigolocisp	oroval	led	etrap	roiggam	alled	etnanimoderp	ociposolif	otroppus	li	¨Ã	ehc	,omsinimret-ed	id	inimret	ni	etaugedani	inoizageips	eravort	arbmes	onemonef	otseuQ	.inoizautis	etanimreted	ni	itanimreted	emoc	eriga	onavarbmes	itneilc	I	.ehcitnetua	¹Ãip	enoizattecca'lla	e	otnemadlacsir	la	otsop	li	otaicsal
onnah	atueparet	led	enoizalopinam	elittos	al	e		Ãtilartuen	al	:itarepus	etnemlovenoigar	itats		Ãig	onare	£Â	£ÃN	id	enoizerid	allen	itnedicni	ilg	,osrappa	¨Ã	iuc	ni	ogoul	leN	.erarucissar	,eredausrep	,erireggus	,erailgisnoc	,eraterpretni	,eriploc	,eradnos	,eredeihc	id	erative	id	erative	rep	otseuQ	.esoc	etrec	atnorffa	iuc	ni	odom	li	e	erdap	oim	¨Ã	emoc
,¬Ãsoc	ieras	iuc	rep	ovitom	led	aiccart	al	erednerp	ehcna	retop	id	osneP	.¬â	naeMÅ	¬â	¢Ã	e	¬â	IÅ	¬â	li	)7(	daeM	.A.G	id	oreisnep	li	noc	atalerroc-	otua'llus	inoizavresso	elled	enuclA	.soac	isauq	,enoizazzinagrosid	,asefid	id	aznacnam	amertse'nu	emoc	artla'llad	atsiv	eresse	²Ãup	,enot-on	emoc	,elaiznetsise	enoizazzinagro'l	,azneirepse'l	odnerpa
,	Ãtidiulf	anav	anu	ehc	²ÃiC	.omsinimreted	e		Ãtrebil	art	,otocisp	ni	etneviv	ossodarap	la	odraugir	osselprep	otats	onos	opmet	ehclauq	reP	.itnalutrep	evittepsorp	enucla	onovani	ehc	,osoiggatnav	ollevil	nu	:	Ãtilanosrep	alled		Ãtilanosrep	aL	.otnemasnep	.otnemasnep	ues	and	edadilitref	to	ortsiger	or	,ariel	-isarb	edadinumoc

Leitão,	V.	M.	(1986).	Da	Teoria	não	diretiva	à	Abordagem	Centrada	na	Pessoa:	Breve	Histórico.	Revista	de	Psicologia,	Fortaleza,	4(1),65-87.	[	Links	]	Moreira,	V.	(1990).	Para	Além	da	Pessoa:	Uma	Revisão	Crítica	da	Psicoterapia	de	Carl	Rogers.	1990.	Wood	(1994)	descreve	a	história	da	Abordagem	Centrada	na	Pessoa	através	da	seguinte	evolução	do
foco	...	Essa	fase	corresponde	ao	período	em	que	Rogers	esteve	em	Chicago	e	tem	como	obra	de	referência	o	livro	Psicoterapia	Centrada	no	Cliente,	de	1951	(Holanda,	1998;	Gobbi	&	Missel,	1998),	no	qual	a	renúncia	a	teorias	rígidas	é	parte	...	História	da	Psicologia	-	Rumos	e	percursos.	Rafaela	Luiz.	Download	Download	PDF.	Full	PDF	Package
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