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Premises of philosophical practice on the North American continent. Our
intention is to analyze some forms of philosophical practice, as manifested on the North
American continent in the last decades of the 20th century, starting with the first written
references and continuing with some forms of practice that can be considered to be
prerequisites for professional associations in the applied field of philosophical practice and
counseling. The first form of practice was initiated by Pierre Grimes through the
Philosophical Midwifery concept, followed by the development of a link between
philosophy and psychology through the philosophical counseling process promoted by
Elliot D. Cohen, followed by Lou Marinoff, a new promoter of the certification of
philosophical practice and who supports the practitioners of philosophy within a new
professional association.
Keywords: philosophical practice; philosophical counseling; professional association;
certification; profession.
INTRODUCERE

Ne propunem în această lucrare să facem o analiză a unor forme de practică
filosofică, aşa cum s-a manifestat aceasta pe continentul nord-american în ultimele
decenii ale secolului XX, pornind de la primele referinţe scrise şi continuând cu
unele forme de practică ce pot fi considerate a fi premise ale conturării unor
asocieri profesionale în domeniul aplicat al practicii şi consilierii filosofice. Prima
formă de practică a fost iniţiată de Pierre Grimes prin conceptul Philosophical
Midwifery (maieutica filosofică), urmat de dezvoltarea unei legături între filosofie
şi psihologie, prin procesul de consiliere filosofică promovat de Elliot D. Cohen,
acesta fiind continuat de Lou Marinoff, un adept al practicii filosofice certificate şi
care susţine promovarea a practicienilor în filosofie în cadrul unei noi asociaţii
profesionale.
PRIMELE REFERINŢE SCRISE DESPRE CONSILIEREA FILOSOFICĂ

Înaintea deschiderii primului cabinet de practică filosofică din Europa, de
către filosoful Gerd Achenbach, eveniment ce a avut loc în anul 1981 în Germania,
este important de remarcat faptul că pe continentul american cu un an mai
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devreme, publicaţia The Humanist a publicat un material cu titlul The Counseling
Philosopher [Filosoful consilier], scris de Seymon Hersh, în care filosoful american
„Explică modul în care consilierii pot ajuta oamenii să-şi actualizeze filosofiile
personale, ajutându-i să-şi înţeleagă motivaţiile, să gândească critic, să-şi ia inventarul
vieţii lor şi să se familiarizeze cu punctele de vedere alternative”1.
Chiar şi înaintea acestui material, aflăm de la practicianul Lou Marinoff
faptul că au fost „filosofi americani care au început să profeseze o astfel de
consiliere”2 anterior evenimentului din Europa sau contemporan cu Achenbach,
într-o referire făcută în manualul său de practică filosofică publicat în anul 2002, şi
nominalizând pe: Paul Sharkey, Maurice Friedman, Pierre Grimes, Peter
Koestenbaum, Matthew Lipman şi Michael Rusell3.
În acelaşi context, Paul Sharkey este recunoscut încă din anul 1979 ca fiind
„filosoful rezident”4, care activa într-un spital regional din SUA şi a cărei activitate
de consiliere filosofică a început mai devreme, în anul 1974 după cum relatează
acesta mai târziu, în lucrarea sa cu titlul: When? The Philosophical Revolution5
[Când? Revoluţia filosofică].
Peter Koestenbaum, un profesor de filosofie la Universitatea din San Jose
California, a publicat în 1978 cartea cu titlul: The New Image of the Person: The
Theory and Practice of Clinical Philosophy6 [Noua imagine a persoanei: Teoria şi
practica filosofiei clinice] referindu-se la contribuţia filosofiei în consiliere,
lucrarea fiind destinată profesioniştilor din domeniul sănătăţii mintale care, spune
el, pot aplica principiile filosofice în practica lor.
Primele scrieri mai complexe despre consilierea filosofică au fost făcute în
anul 2001, când apare în Canada primul manual de teorie şi practică în consilierea
filosofică, fiind scris de Peter Raabe7, iar în SUA, filosoful practician Lou Marinoff
publică în acelaşi an cartea Plato, not Prozac!8 ce devine în scurt timp bestseller
mondial, fiind tradusă în limba română de către profesorul de filosofie, Florin
Lobonţ, alături de un studiu introductiv9 al acestuia, publicat în ediţia din anul
2009. Revenim la manualul lui Peter Raabe10, unde acesta face scurte referiri
asupra istoriografiei consilierii filosofice, arătând că aceasta este practicată de unii
filosofi încă din anul 1967, dar fără să dea alte detalii despre aceste practici,
1
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referindu-se doar la momentul 1981 marcat de germanul Achenbach prin deschiderea
cabinetului său de practică filosofică.
Primul manual despre practica filosofică este editat în SUA un an mai târziu,
în 2002 sub titlul Philosophical Practice, scris de Lou Marinoff, şi tradus în limba
română abia în anul 201611.
Anterior acestor două lucrări considerate de referinţă pentru formarea
actualilor practicieni, filosoful american Pierre Grimes a scris despre conceptul
numit de el philosophical midwifery [maieutica filosofică], bazându-se pe un studiu
anterior anului 1986 şi validat în acel an la Convenţia Asociaţiei psihologilor
americani, prin reprezentatul acesteia, psihologul Regina Uliana, care devine astfel
şi coautor al cărţii cu acelaşi titlu, publicate în anul 199812.
Toate aceste lucrări sunt considerate în prezent a fi lucrări de referinţă, fiind
incluse în programele de formare ale practicienilor americani, şi la care ne vom
referi în continuare.
PRIMELE ASOCIERI ALE CONSILIERILOR ŞI PRACTICIENILOR ÎN FILOSOFIE

Anul 1987 reprezintă o primă referinţă pentru continentul nord american,
când, la iniţiativa profesoarei de filosofie Petra von Morstein de la Universitatea
Calgary din Canada, se înfiinţează prima societate profesională denumită The
Apeiron Society for the Practice of Philosophy13, care se prezintă a avea un rol nonterapeutic dat de faptul că un filosof nu ajută la rezolvarea problemelor dar poate
sprijini subiectul să îşi clarifice dilema.
În acest sens, practicianul italian, Neri Pollastri, face o referire expresă la
societatea canadiană, menţionând că un consilier filosofic nu este chemat: „pentru a
face lucrurile mai bune sau pentru a ajuta la eliminarea problemelor, ci mai degrabă
pentru a le face comprehensibile în complexitatea lor, astfel încât consultantul să
poată trăi cu ele, mai degrabă decât împotriva sau în contradicţie cu ele”14. În
aceeaşi sursă privind istoriografia recentă a practicii americane15, sunt identificate
două asociaţii naţionale, respectiv ASPCP şi APPA, precum şi două organizaţii
specializate în sevicii de consiliere, denumite: Philosophical Service şi Philosophical
Midwifery.
Anul 1991 marchează în SUA înfiinţarea primei asociaţii profesionale, sub
denumirea de ASPCP – The American Society for Philosophy, Counseling, and
11
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Psychotherapy [Societatea americană pentru filosofie, consiliere şi psihoterapie],
având ca fondatori pe Elliot D. Cohen, Paul Sharkey şi Thomas Magnell16. În
prezent, asociaţia funcţionează sub denumirea: NPCA – National Philosophical
Counseling Association17 [Asociaţia naţională a consilierii filosofice] fiind deschisă
atât filosofilor, cât şi altor practicieni: psihologi, psihiatri sau specialişti din
asistenţa socială. Această asociaţie consideră filosofia şi psihologia ca fiind moduri
complementare de acţiune ale unui profesionist în consilierea filosofică, în beneficiul
oamenilor, şi dezvoltă un seminar de formare bazat pe teoria şi practica numită şi
LBT (Logic-Based Therapy), acesta fiind dezvoltat de profesorul Elliot Cohen.
Asociaţia oferă membrilor săi programe de formare şi certificare, prin intermediul
unui institut afiliat denumit Logic-Based Therapy Institute18, fondat de Cohen
în anul 1985, pentru a integra logica şi filosofia în terapia raţional-emoţional
comportamentală – REBT.
Certificarea în terapia logică de bază (LBT) este o metodologie inclusă în
instruirea pentru consilierea filosofică, care aplică teorii ale filosofiei, inclusiv
logica, asupra îmbunătăţirii comportamentului cognitiv al oamenilor. Asociaţia are
în prezent membri atât din SUA, cât şi din alte ţări ale lumii, din persoane care au
urmat un program de formare agreat şi care au devenit practicieni recunoscuţi
profesional de asociaţia americană, fiind afiliată încă de la început Asociaţiei
americane de filosofie [The American Philosophical Association-APA].
Mai târziu se alătură fondatorilor şi Louis Marinoff, profesor de filosofie din
New York devenit şi practician, care a activat ca preşedinte al societăţii ASPCP şi
care relatează despre aceasta în manualul său arătând că este o „societate academică
deschisă, constituită pentru a studia relaţiile dintre şi între filosofie, psihiatrie,
psihologie şi psihoterapie”19. Marinoff prezintă şi un moment mai tensionat ce a
avut loc în cadrul celei de-a treia conferinţe internaţionale a practicienilor ce a avut
loc la New York în anul 1996, la care au participat şi membrii fondatori ai
societăţii ASPCP şi unde a fost contestat programul de acreditare demarat pentru
specializarea de consilier filosofic şi intenţia societăţii profesionale americane de
a certifica practicieni20. Momentul a fost oportun pentru a implica societatea
profesională, cu Marinoff la conducerea executivă, de a se ocupa de dezvoltarea
unor standarde de certificare, care au fost formulate iniţial de Paul Sharkey.
Elliot Cohen21 scrie într-un material publicat în anul 2004 despre faptul că
practica sa în psihoterapie l-a condus la realizarea programului REBT şi la
înfiinţarea unui institut de gândire critică [Institute of Critical Thinking] în Florida,
16
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sub auspiciile căruia a prezentat iniţial programul său de terapie. După experienţa
practică acumulată, Cohen a încercat prin înfiinţarea societăţii ASPCP să adune la
un loc filosofi, psihoterapeuţi şi consilieri, cu misiunea declarată:
„Să încurajeze studiul aspectelor legate de filosofie, consiliere şi psihoterapie”,
iar „mijloacele în acest scop vor include întâlniri învăţate pentru promovarea
schimbului de opinii ştiinţifice”22.
Cohen vorbeşte în lucrarea sa şi despre preocuparea membrilor societăţii
ASPCP pentru licenţiere şi certificare, manifestată încă din anul 1995, fapt ce a dus
ca din anul 1996 societatea să treacă la certificarea în consilierea filosofică. Acesta
mai scrie şi despre despărţirea de Lou Marinoff, ca urmare a faptului că acesta
dezaproba legătura pe care asociaţia o făcea cu pshihologia şi psihoterapia.
Pornind de la divergenţele apărute între practicienii certificaţi de ASPCP şi
cei care nu aveau o recunoaştere profesională, toate acestea au dus la apariţia în
anul 1998 a unei noi asociaţii profesionale dedicată practicienilor în filosofie,
denumită American Philosophical Practitioners Association – APPA, la iniţiativa
lui Marinoff. Prin acestă mutare, aflăm de la Marinoff că societatea ASPCP şi-a
anulat în anul 2000 iniţiativa de certificare pornită anterior, menţinând o tendinţă
spre dezvoltarea teoretică a consilierii filosofice 23. În opinia lui Cohen, aflăm că
„din punct de vedere ideologic, această nouă asociaţie era în contradicţie cu misiunea
ASPCP şi rămâne aşa până în prezent”24.
În prezent, APPA oferă o recunoaştere profesională prin certificarea
practicienilor în filosofie, având studii avansate în filosofie de tipul licenţei, master
sau doctorat, care parcurg unul din programele de formare agreate de asociaţie,
acceptă codul de etică profesională adoptat şi beneficiază de acoperirea unei
asigurări profesionale de malpraxis pentru practica sa.
O critică asupra misiunii noii asociaţii APPA vine chiar de la Elliot Cohen25
care nu este de acord cu opţiunea lui Marinoff pentru consilierea filosofică ca o
terapie pentru oameni sănătoşi, arătând că „viziunea APPA prevede în mod efectiv
că există două tipuri de populaţii de clienţi, una care este eligibilă pentru a primi
consiliere filosofică şi una care ar beneficia mai bine de consilierea psihologică”26,
iar „Aceasta, totuşi, generează o confuzie profundă cu privire la natura terapiei
psihologice. Implicaţia este că acei clienţi care «au nevoie de» consiliere psihologică
sunt «nebuni», în timp ce cei eligibili pentru consiliere filosofică sunt sănătoşi”27.
Pe acest considerent, actuala asociaţie condusă de Cohen face o prezentare
detaliată a situaţiilor în care poate acţiona un consultant filosofic, specializat ca
practician LBT, afişând şi o listă preluată din manualul DSM-IV28 cu indicarea
22

Ibidem
Lou Marinoff, op. cit., p. 230.
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unor stări, manifestări sau situaţii în care este necesară intervenţia unui specialist în
sănătate mintală, prezentarea fiind făcută la adresa de internet a asociaţiei29. Practic,
Elliot Cohen este adeptul unei colaborări permanente între filosofi şi specialişti ce
activează în domeniul sănătăţii mintale, adresându-se acestora prin programul
LBT, fapt ce va evita trimiterea clientului de la un specialist la altul, precizând că
asociaţia APPA creează o piedică între această colaborare dintre psihologie şi
filosofie, în sensul următor: „Ceea ce vreau să spun este pentru dezvoltarea unei
consilieri psihologice mai filosofice şi o consiliere filosofică mai psihologică”30.
Pentru dezvoltarea relaţiilor dintre practicienii în filosofie din întreaga lume,
la iniţiativa a doi filosofi şi practicieni americani, Lou Marinoff şi Ran Lahav, a
fost organizată prima conferinţă internaţională a practicienilor în filosofie, ce a avut
loc, în 7–9 iulie 1994, la Vancouver, în Canada. Pornind de la reuşita acestui prin
eveniment internaţional, el este reluat la intervale de doi ani, ultimul având loc în
iunie 2018 în Mexic, iar următorul fiind programat la Moscova, în anul 2020.
FORME DE ORGANIZARE ALE PRACTICIENILOR AMERICANI

Pierre Grimes, adept al practicii Philosophical Midwifery
Promotorul acestui concept practic este Pierre Grimes, filosof american şi
fondator al Societăţii Noetice Americane, înfiinţată în anul 1972, cu scopul de a
studia dialogul şi tradiţiile despre înţelepciune. Pierre Grimes preia conceptul
Philosophical Midwifery [maieutica filosofică] inspirându-se din filosofia platoniană
care utilizează acest proces, asemenea participării unei moaşe care asistă la naşterea
unui copil, şi aduce ideea în practica filosofică aplicată problemelor umane, pe care le
numeşte generic a fi phatologos, „deoarece se bazează pe o credinţă falsă sau
bolnavă”31.
Denumirea practicii propuse de Grimes provine din dialogurile lui Platon, în
special din Theaitetos, arătând că, „în acest dialog, Socrate se referă la arta sa ca
moaşă pentru că el asistă la livrarea unor idei către oameni care sunt însărcinaţi cu
ideile lor adevărate sau cu credinţe false”32.
Filosoful introduce în anul 1976 un program al dialogului specific conceptului
dezvoltat de el, maieutica filosofică, în cadrul programelor33 destinate membrilor
Societăţii Noetice pe care o conducea. În anul 1983, Grimes prezintă un seminar
denumit: The way of the Logos34, în care arată un model al logosului implicat în
existenţa persoanei, precizând totodată şi necesitatea unei profesii noi de practică
filosofică, denumită de el a fi chiar moşirea filosofică.
29
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Ibidem, p. 3.
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Pierre Grimes continuă cu o cercetare efectuată asupra impactului pe care îl
are conceptul său, urmărind să demonstreze că acesta poate fi un alt mod de
psihoterapie, dar şi o confirmare a faptului că acest concept derivă din gândirea
raţionalistă a lui Platon. Rezultatul cercetării sale este analizat de psihologul
Regina Uliana, care îl susţine la prezentarea care are loc în anul 1986 la
Washington, înainte de adunarea anuală a asociaţiei americane a psihologilor35,
studiul fiind ulterior publicat în volumul comun al celor doi cercetători.
Activitatea lui Grimes continuă prin realizarea în anul 1987 a unui program
de calculator, bazat pe acelaşi concept, şi denumit Artemis36, cu rolul de a fi utilizat
de cât mai multe persoane, precum şi a anui seminar înregistrat video cu titlul: Is It
All Relative?, care este publicat ulterior37.
Practicianul american accentuează asupra conceptului său de maieutică
filosofică spunând că este „arta eliberării omului de credinţele sale false”38,
identificate ca fiind aşa-numitul pathologos, în sensul că „sunt sursa unei anumite
clase a problemelor noastre, deoarece aceste credinţe sunt bolnave sau false”39, iar
pentru o mai bună înţelegere prezintă o explorare complexă ce cuprinde unsprezece
dimensiuni de lucru, redate integral în cartea sa citată anterior.
Concluzia conceptului introdus în practică de Pierre Grimes arată că:
„Maieutica filosofică este metoda de descoperire a naturii, originii, menţinerii,
transmiterii şi dizolvării phatologos-ului”40.
Despre conexiunea consilierii filosofice cu psihologia
Această legătură a fost conturată de către Elliot Cohen odată cu înfiinţarea
unei societăţi profesionale destinată pregătirii practicienilor din filosofie, consiliere
şi psihoterapie, fiind practic prima formă de organizare din SUA care încuraja
formarea unor practicieni ce proveneau şi din alte domenii, nu doar din filosofie,
din domeniul îngrijirii sănătăţii mintale sau a asistenţei sociale, atragând ca
membrii atât filosofi, cât şi psihoterapeuţi, psihiatri sau alţi specialişti în consiliere
şi asistenţă socială. Încă din anul 1995, societatea americană ASPCP a prezentat
membrilor săi un Cod de etică a consilierului filosofic, dar şi un Standard de
certificare pentru cei care sunt interesaţi a se specializa în noul domeniu, după
parcurgerea unui program de formare dezvoltat la iniţiativa profesorului Cohen,
care îmbina practica psihologică cu teoria filosofică, iar noile activităţi ale
consilierului filosofic fiind incluse în Standardele de practică profesională
enunţate de asociaţie41.
35
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Pentru a sublinia rolul important pe care îl poate avea codul de etică în cadrul
noii profesii, praticianul canadian, Peter Raabe, preia ca argument ideea de bază
cuprinsă în preambulul codului de etică al asociaţiei americane, care arată că: „în
furnizarea serviciilor profesionale, cei care practică practica filosofică trebuie să
menţină respectul maxim pentru bunăstarea, integritatea, demnitatea şi autonomia
clienţilor săi”42.
Raabe împărtăşeşte aceeaşi opinie cu Elliot Cohen, pentru a menţine şi
dezvolta o legătură profesională între filosofie practică şi psihoterapie, motiv
pentru care publică în anul 2001 un manual de teorie şi practică în consilierea
filosofică, în care îşi prezintă metoda sa proprie de consiliere ce cuprinde patru
stadii de lucru şi studii de caz generate de practica sa.
Referitor la metoda maieutică folosită de Pierre Grimes, practicianul
canadian apreciază că acesta „foloseşte abordarea psihoterapeutică tradiţională a
diagnosticului şi tratamentului”43 pentru soluţionarea unei anume patologii, definită
în original a fi „phatologos”. Canadianul Raabe îl identifică şi pe Lou Marinoff ca
fiind adeptul unor legături cu terapii ce pot fi considerate că aparţin aceluiaşi gen al
consilierii, cum ar fi: cea existenţială, de tip stoic, budistă, de etică sau a virtuţii,
luarea deciziilor sau maieutica44. Modelul de practică propusă de Peter Raabe este
format din patru etape de lucru, şi anume: acomodarea părţilor participante la
consiliere denumită free-floating, urmat de etapa soluţionării problemei, apoi are
loc un proces de învăţare ca act de formare, iar ultima etapă fiind specifică
transcendenţei45. La acest practician ne-am referit într-o cercetare anterioară 46 ca
fiind practicianul preocupat de realizarea unui proces de formare sau educaţional,
prin etapa de învăţare inclusă în metoda sa de consiliere, etapă care conţine
elemente de didactică folosite pentru a genera clientului abilităţi de a filosofa, fapt
ce va pregăti persoana consiliată pentru ultima etapă a consilierii manifestată ca
transcendenţă.
Remarcăm centrarea metodei lui Peter Raabe pe rezolvarea problemei
clientului, ca fiind o caracteristică de bază, alături de învăţarea abilităţilor specifice
unei gândiri filosofice.
Lou Marinoff, promotorul practicii filosofice certificate
Pentru faptul că Marinoff adoptă în cărţile sale o atitudine de a combate rolul
psihoterapiei în practica filosofică, el stârneşte numeroase critici din partea
membrilor asociaţiei profesionale fondate de Cohen, una venind de la practiciana
israeliană, Shlomit Schuster, care dezaprobă opiniile acestuia împotriva psihologilor şi
42

Peter Raabe, op. cit., p. 32.
Ibidem, p. 61.
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Ibidem, p. 86.
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Ibidem, p. 129–167.
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psihiatrilor interesaţi şi de filosofie. Mai mult chiar, Schuster continuă seria
criticilor asupra cărţilor publicate de Marinoff, alăturându-se multor voci care au
fost contrariate mai ales de apariţia volumului Plato, not Prozac!47, devenit bestseller
mondial, aducând critici asupra formelor de practică explicate de Marinoff,
respectiv PEACE şi mai târziu metoda MEANS, afirmând despre acestea că sunt
un mix specific curentului New Age.
O altă critică exprimată de Shlomit Schuster este faţă de conceptele de
contemplare şi meditaţie utilizate de Marinoff, arătând că „aceşti termeni sunt
folosiţi în principal pentru a marca categoriile teologice şi mistice ale filosofiei”, pe
când filosofia are un profund „caracter argumentativ şi o atitudine dialectică”48.
În ciuda acestor critici sau opinii ale unor practicieni din lume, Marinoff
continuă să publice, următoarele sale cărţi fiind: The Big Questions. How philosophy
can change your life49 şi The Power of Tao. Finding serenity in changing times50,
ambele fiind traduse şi în limba română. Dacă în prima din aceste două cărţi,
Marinoff se adresează „acelora care îndrăznesc să pună întrebări, dar mai ales,
acelora care îndrăznesc să pună întrebări filosofilor”51, în a doua carte arată cum
filosofia lui Tao poate deveni soluţie pentru stresul şi provocările vieţii contemporane.
Obişnuit deja cu criticile anterioare, la finalul acesteia, Lou Marinof face
unele precizări: „Sunt singurul responsabil pentru eventualele erori sau greşite
înţelegeri ce poate s-au strecurat între aceste pagini. Filosofia chineză este atât de
profundă încât nu este exclus să obstrucţionezi mai mult decât să facilitezi accesul
la nemuritoarele şi atotputernicele sale aplicaţii”52.
Revenind la asociaţia profesională înfiinţată în anul 1998, ca alternativă la
prima asociere profesională americană, cu care Lou Marinoff nu a mai fost de
acord, datorită deschiderii pe care societatea ASPCP a manifestat-o faţă de practicienii
din psihoterapie şi asistenţă socială, acesta arătând că numeroşi membrii utilizau
apartenenţa lor la societatea profesională ca fiind o calificare profesională
dobândită de ei, prin consemnarea pe cărţile de vizită a faptului că sunt membrii
ASPCP, fără a specifica dacă au fost şi calificaţi în urma unui program de formare.
Remarca lui Marinoff este şi mai sarcastică, spunând că aceştia „şi-ar putea face şi
câinii membri şi ar putea grava şi pe medalionul de la zgardă titlul de: Membru al
SSPCP”53.
47

Lou Marinoff, Plato not Prozac!, New York: Harper Collins, 1999.
Shlomit C. Schuster „Marinoff’s Therapy: A Critique of His Books on Philosophical
Practice”, în International Journal of Philosophical Practice, 2 (2), 2004, pp. 1–10.
49
Lou Marinoff, The Big Questions. How philosophy can change your life, New York,
Bloomsbury, 2003.
50
Lou Marinoff, The Power of Tao. Finding serenity in changing times, Denver: Argo Navis,
2014.
51
Lou Marinoff, Întrebări fundamentale: filosofia îţi poate schimba viaţa, Bucureşti: Trei,
2013, p. 5.
52
Lou Marinoff, Puterea lui Tao: a-ţi găsi liniştea în vremuri tulburi, Bucureşti: Trei, 2015, p. 417.
53
Lou Marinoff, Ghidul filosofului practician, Timişoara: ESP System, 2016, p. 226.
48

Vasile Haţegan

254

10

În manualul său de practică filosofică, acesta dedică un capitol prezentării
standardelor de certificare ale APPA care se aplică unor categorii de membrii
(adjuncţi şi afiliaţi) care doresc să devină practicieni, recunoscuţi şi afiliaţi asociaţiei,
fapt ce poate avea loc doar după parcurgerea unui program de instruire iniţială
agreat de asociaţia americană.
Viitorii practicieni pot alege să urmeze oricare din programele organizate de
APPA, pe domenii specifice: consiliere individuală, facilitare pentru grupuri sau
consultanţa organizaţională, aceste programe fiind anunţate periodic la adresa
web54 a asociaţiei, unde sunt înscrişi practicienii admişi ca membrii ai asociaţiei,
din întreaga lume.
Condiţia esenţială de participare la certificarea oferită de APPA este ca
persoana să aibă o pregătire academică la nivelul unei licenţe, master sau doctorat
în filosofie55.
De asemenea, şi standardele de certificare sunt detaliate pe aceste domenii de
specializare ale practicienilor formaţi în cadrul APPA. Pentru cei care nu deţin o
calificare expresă în filosofie, dar care au o anume expertiză în filosofie, obţinută
în urma unor cursuri efectuate în cadrul profesiei iniţiale, aici Marinoff se referă la
psihologi, teologi sau specialişti în educaţie; aceştia pot accesa unul din programele
de pregătire şi formare în practica filosofică, cu îndeplinirea unei condiţii preliminare:
trecerea unei examinări speciale APPA56 prin care „să demonstreze cunoaşterea la
nivel de absolvent a expertizei filosofice tradiţionale”57. Remarcile sale dure la
adresa psihologilor sau a unor specialişti din educaţie au stârnit din nou controverse
şi dispute, făcând referiri asupra pregătirii filosofice pe care aceştia o pretind, dar
cu toate aceste opinii exprimate, asociaţia APPA pe care o conduce deschide
porţile şi altor specialişti, care pot proveni din ştiinţele umaniste, dacă îndeplinesc
condiţia de pregătire anunţată şi finalizată prin examinarea candidatului58. Parcurgerea
acestei etape de testare califică persoana pentru a beneficia de aceleaşi facilităţi
acordate celorlalţi specialişti, adică de a participa la un program de instruire iniţială
în urma căruia devine un practician certificat de asociaţie.
Membrii asociaţiei acceptă să respecte Standardele de practică şi de etică
profesională59, ce cuprind regulile fundamentale de practică, dar şi un număr de
25 de norme de etică a profesiei.
Ca urmare a faptului că specializarea în consilierea filosofică prezintă elemente
specifice şi altor tipuri de consiliere cunoscute, Marinoff îşi pune întrebarea despre
care ar fi nivelul suficient de reglementare a practicii filosofice, privit în palierul
54
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american al profesiilor, de la o reglementare strictă până la non-regelementare60, iar
în răspunsul său idendifică trei forme de reglementare existente, şi anume:
licenţierea, certificarea şi înregistrarea.
Remarcăm şi preocuparea pentru legiferarea profesiei, manifestată în cadrul
asociaţiilor americane de practicieni, cu scopul declarat de „a face deosebirea între
practica profesională şi neprofesională sau non-profesională”61, dar şi pentru
construirea unei reputaţii profesionale, atât de necesare promovării noii specializări, în
orice societate.
În statele americane, din punct de vedere legal, Marinoff precizează că un
practician filosofic poate oferi serviciul său către diverse organizaţii specializate în
servicii sau de îngrijire a sănătăţii, situaţie în care pot cere plata acestor servicii
fără a fi nevoie de implicarea statului în certificarea sau înregistrarea activităţii,
aceasta fiind considerată un act comercial între practician şi organizaţie. În acelaşi
context aflăm că în circa 20 de state americane consilierea clientelei este permisă
ca o practică legală privată, dacă nu încalcă domeniul de practică al psihologiei62.
De asemenea, serviciile unui consilier filosofic pot fi exercitate în cadrul unei
companii, în baza unei colaborări definite în baza unui contract încheiat de părţi.
Atunci când se referea în manualul său la licenţiere, Marinoff face o
deosebire între licenţa de titlu despre care spunea că protejează doar denumirea
unei profesii, arătând că există şi o licenţă „privind obiectul practicii”, situaţie în
care apar şi „diverse obstacole legale, precum şi diverse moduri de a le depăşi”63, şi
utilizează ca argument în susţinerea sa faptul că poate exista o terapie prin purtarea
unei discuţii între practician cu clientul său, situaţie în care statul nu trebuie să se
implice pentru a reglementa acest demers. În speţa privind consilierul filosofic se
face diferenţierea între licenţierea unui titlu, cum ar fi cea de consilier, cu
licenţierea unui obiect de activitate, cum ar fi cel filosofic, existând state care admit
una dintre aceste forme de licenţiere sau state în care nu sunt admise.
O altă formă de reglementare discutată de practicienii americani este cea de
certificare, luând ca model existent pe cel al contabilului public, modalitate prin
care are loc recunoşterea oficială a unei profesionalizări. Soluţia la care se ajunge,
şi care a rămas până în prezent doar o intenţie, este ca această recunoaştere să aibă
loc pe baza unui program postuniversitar de pregătire primară, urmând ca
certificarea finală să fie făcută în cadrul asociaţiei profesionale americane64.
Ultima variantă spre profesionalizare propusă în unele state americane este
înregistrarea simplă a activităţii de practică filosofică, având ca model alte activităţi
supuse acestui proces de înregistrare, cum este votantul, care obţine dreptul de
alegător după înregistrarea în acel stat65.
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CONCLUZII ŞI DIRECŢII VIITOARE

Din toate aceste prezentări aflăm despre experienţa practicienilor americani
de a da o formă de recunoaştere a unor noi specializări, practica filosofică sau
consilierea filosofică, fiind deschisă atât filosofilor, dar şi altor specialişti care pot
dovedi cunoştiinţe de filosofie sau care au urmat programe speciale de pregătire.
Ambele modele de asociere profesională înfiinţate pe continentul nord american
pot fi exemple utile de urmat, în sensul demarării unui proces de recunoaştere şi
reglementare şi în ţară. Opinăm pentru menţinerea deschisă a porţilor Asociaţiei
profesionale a consilierilor filosofici şi de etică, înfiinţată în anul 2017, ce poate
avea ca membrii atât filosofi, cât şi alţi specialişti, care pot fi admişi după ce fac
dovada unor studii în domeniu, urmate de parcurgerea unui program de pregătire
de tip master, existent deja din anul 2015, sau prin programe de formare iniţială
agreate de asociaţia profesională. O altă cerinţă pe care o considerăm a fi utilă este
ca aceste programe de formare să fie specializate pe domenii de lucru, după
modelul APPA, cu includerea în program a unui stagiu minim de practică, care să
poată fi parcurs de cursant până la evaluarea sa finală, pentru accesul în asociaţie.
Pe acelaşi model prezentat, asociaţia profesională din România (APCFE) a
adoptat recent un Cod de etică, opozabil membrilor săi, fiind preocupat în
continuare de atragerea unor specialişti din mediul universitar sau din practică, la
realizarea unor programe de pregătire profesională continuă, dedicate specializării
specialiştilor în consilierea filosofică ce vor activa în România.
Recunoaşterea noii profesii se face în prezent prin intermediul asociaţiei
profesionale legal înfiinţate, care verifică condiţiile preliminare de studii şi pregătirea
formală în specializare, aplică un cod de etică şi militează pentru promovarea unei
ocupaţii şi profesii distincte, aplicându-se astfel etapa de certificare a pregătirii
profesionale şi cea de înregistrare legală a activităţii ce urmează a fi desfăşurată de
specialistul astfel format. Opinăm că etapa de licenţiere prin lege poate fi o
alternativă viitoare, în sensul unei reglemetări stricte a profesiei, proces ce va
necesita şi realizarea unui standard de formare profesională, acreditat de stat, şi
care va sta la baza formării profesionale viitoare a specialiştilor din consilierea
filosofică, ca profesie reglementată.
Desigur că evoluţia viitoare a actualilor practicieni va dicta şi deciziile
viitoare, în funcţie de prestaţia acestora şi de modul în care vor răspunde unor
cerinţe de piaţă, dar şi de modul în care se va reuşi consolidarea unei reputaţii a
consilierii filosofice, ca un serviciu util destinat oamenilor.
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