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ABSTRACT 

Mediation itself is a process in which parties involved come with an 

emotional burden which is often negative and blocks the way to an agreement. In 

this respect the mediator must intervene with tools and techniques specific to 

psychological field, in order to reach an agreement between the parties. This article 

comes to meet the mediator, gleaning from the specialty literature the most 

significant steps to manage these blockings. 
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REZUMAT 

Medierea în sine este un proces în care părțile implicate vin cu o încărcătură 

emoțională care de cele mai multe ori este negativă și care blochează drumul spre 

încheierea unui acord. În acest sens mediatorul trebuie să intervină cu mijloace și 

tehnici specifice domeniului psihologic, pentru a ajunge la încheierea unui acord 

între părți. Articolul de față vine în întâmpinarea mediatorului, spicuind din 

literatura de specialitate cele mai semnificative etape pentru gestionarea acestor 

blocaje. 
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1. Introducere 

Evenimentele care generează o dispută produc de cele mai multe ori traume 

care pot afecta capacitatea de judecată a persoanelor implicate. De cele mai multe 

ori protagoniștii sunt încercați de emoții negative pe parcursul medierii, atunci 

când sunt evocate evenimentele care au stat la baza declanșării neînțelegerilor. 

Aceste emoții produc decizii iraționale și sunt responsabile de o atitutdine agresivă, 

neadecvată încheierii unui acord între părți. Aici intervine rolul mediatorului care 

poate contribui în mare măsură în a găsi o cale de negociere între părți, identificând 

și abordând obstacolele emotive care împiedică părțile să negocieze într-un mod 

eficient. Identificând aspectele de natură emoțională poate, de asemenea, să releve 

părților complexitatea fenomenului, care, de cele mai multe ori, nu sunt conștiente 

de propriile sentimente, sau nu sunt foarte deschise în a le discuta. În aceste 

“capcane” emoționale poate fi atras și mediatorul, acesta din urmă poate fi încercat 

de sentimente de compasiune pentru victimă sau pentru una din părțile pe care le 

consideră a fi într-un prejudiciu moral sau pecuniar, devenind treptat părtinitor în 

actul medierii.  

2. Gestionarea blocajelor de natură emoțională 

Literatura de specialitate în acest domeniu oferă câțiva pași de urmat (de 

către mediator) în cazul gestionării acestor probleme emotive: 

 Să identifice problema emoțională; 

 Să permită exprimarea emoțiilor: prin ascultare, acceptare, 

înțelegere; 

 Dacă este necesar, să revină la originea problemei; 

 Să solicite răspuns de la cealaltă parte; 

 Dacă cauza problemei persistă, să încerce să o elimine; 

 Dacă cauza este adânc înrădăcinată în trecut, să o identifice și să o 

dezbată; 

 Dacă este necesar, să separe părțile. 

Pentru identificarea obstacolelor emotive, mediatorul trebuie să inițieze o 

discuție cât mai deschisă, utilizând în mod concret: 
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 Întrebări deschise („Sunt probleme pe care trebuie să le cunosc și care 

nu au fost menționate în întâlnirea anterioară?”); 

 Sugestii precaute („A fost dificil pentru dumneavoastră d-le/d-nă... ”); 

 Întrebări pilotate; 

 Referințe la evenimente sau experiențe personale similare (în scopul 

de a reliefa sentimentele dominante); 

 De a sugera o gamă de reacții posibile – se poate sugera faptul că 

aceste evenimente pot cauza efecte diverse asupra persoanelor. 

 

În cazul exprimării emoțiilor mediatorul trebuie să manifeste empatie, să 

gestioneze emoțiile pentru a descărca atmosfera, generând o stare de calm și de 

bun sens. Mediatorul poate obține foarte mult capital în actul medierii doar 

ascultând, vorbind despre situație în termeni ipotetici, astfel, mediatorul sugerând 

cu delicatețe că ar putea exista și alte moduri de interpretare a faptelor, frustrărilor 

etc. 

De multe ori se întâmplă ca individul să rămână blocat în propria stare 

emotivă, dar faptul de a recunoaște / identifica acest aspect nu este de ajutor 

mediatorului. Acesta din urmă trebuie să readucă în discuție evenimentele care au 

produs aceste emoții, încurajând individul să facă referire la cele mai mici detalii 

cu privire la crearea situației, la modul cum au evoluat sentimentele în timp. 

Această simplă întrebare poate aduce starea de calm a persoanei, reducând 

rezistența psihologică. Reconstruirea istoriei unei dispute oferă mediatorului 

posibilitatea de a cerceta cauzele reacțiilor personajelor implicate, precum și de a 

identifica cu precizie zonele în care emoțiile pot afecta raționamentul sau alte 

interese. 

Prin solicitarea de răspuns a celeilalte părți mediatorul poate obține mult 

capital, implicând în mod constructiv adversarul. Se poate determina astfel ca o 

parte să asculte, în timp ce cealaltă parte povestește despre propriile trăiri privind 

disputa. Dar trebuie să reținem faptul că pe întreg parcursul acestui procedeu, 

mediatorul trebuie să fie atent la forma comunicării precum și la conținutul 

acesteia, să facă distincție între empatie – simpatie, să evalueze momentele când o 
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parte trebuie să tacă sau să vorbească, promovând tot timpul, pe cât posibil, o 

comunicare directă între părți. 

În cazul în care problema persistă și s-a ajuns la concluzia că sursa 

obstacolelor emoționale se află în trecut, trebuie să examineze cu tact ultima cauză 

a problemei, să o neutralizeze, până va elimina toate urmele. Dar nu întotdeauna 

lucrurile stau așa, deoarece pot exista și piste false în acest sens, iar cauza să fie în 

exterior și nu în trecut. De exemplu, o persoană se poate simți persecutată de către 

cealaltă parte și astfel să existe tot timpul o sursă de iritare între cele două părți. În 

acest sens, mediatorul trebuie să abordeze acest aspect ca o problemă de procedură. 

Dacă cauza este adânc înrădăcinată în trecut, iar pe parcursul medierii 

aceste sentimente negative se reactivează, mediatorul poate adopta una din 

următoarele tactici: 

- Să atragă atenția asupra chestiunii într-un mod diplomatic; 

- Să identifice originea sentimentului blocant; 

- Să ajute părțile să-și păstreze separat motivele pentru atitudinea lor din 

trecut față de situația actuală. 

Dacă este necesar, să separe părțile. Mediatorul poate separa părțile, 

discutând apoi cu fiecare parte. Ulterior, putându-se omite sau reformula eventuale 

afirmații aspre sau expresii care pot afecta tratativele. 

 

Parcurgând doar un scurt fragment din cele prezentate mai sus ne putem 

pune întrebarea care sunt sau ar trebui sa fie calitățile mediatorului? Calitățile 

mediatorului diferă și în funcție de ce se urmărește. Dacă „se caută acele criterii 

prin care să se distingă un mediator bun de unul rău sau prin care să identifice 

profesioniștii prin intermediul unor criterii de incluziune, atunci se vor căuta 

răspunsuri universale”. Dar dacă întrebarea este pusă de cineva care dorește să 

exploreze dezvoltarea personală, să își lărgească orizontul abordărilor, atunci se 

vor căuta acele calități care sunt unice fiecărei persoane și care nu pot fi măsurate 

decât subiectiv. O viziune asupra acestui subiect este propusă de Daniel Bowling și 

David A. Hoffman în “Psihologia mediatorului” opinând că “medierea nu ar trebui 
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să devină domeniul exclusiv al absolvenților, al profesioniștilor sau al celor care 

au anumite calități personale….Dacă motivul nostru de a pune întrebări este acela 

de a stabili o normă sau un set de calități personale optime pe care să le utilizăm 

în pregătirea altora, avem nevoie să recunoaștem, așa cum spunea, spiritual, 

Oscar Wild – nimic ce merită cunoscut nu poate fi predat altuia. Aceasta nu 

înseamnă că nu poate fi învățat, ci mai degrabă că anumite moduri de învățare pot 

avea loc din interior către exterior, nu invers. Deși instinctual, empatia, intuiția de 

pildă pot fi observate, discutate, cultivate și dezvoltate, este foarte greu să îl înveți 

pe altul cum să le practice. În plus, multe dintre aceste calități personale ale 

mediatorului apar doar printr-un lung și anevoios proces de autoexaminare“. De 

pildă Cloke, în anul 2001, prezenta câteva valori pe care se pare că le încurajează 

medierea, atât în părțile implicate, cât și în noi înșine: 

 Aprecierea conflictului ca pe ceva pozitiv; conflictul este privit ca o 

aventură sau ca o călătorie, o oportunitate de dezvoltare și 

schimbare, o invitație la intimitate și la legarea unor relații, 

deschiderea către transformare 

 Aprecierea diversității și diferențelor, respingerea stereotipurilor și a 

premisei superiorității sau inferiorității înnăscute, a premisei 

corectitudinii sau ereziei 

 Aprecierea onestității, empatiei în comunicare, în procese și relații 

 Aprecierea acordului și intereselor comune, unicității și umanității; 

respingerea dominației, constrângerii, umilirii, reprimării 

 Aprecierea cooperării și colaborării, ca elemente de bază și a 

competitivității și agresivității, ca elemente secundare  

 Aprecierea satisfacerii intereselor fiecăruia 

 Aprecierea integrării intelectului, emoțiilor, trupului și spiritului; 

autenticității și integrității, unității dintre interior și exterior 

 Aprecierea victoriei care are loc fără înfrângere 

 Aprecierea iertării, completării, transformării 

 Aprecierea perseverenței, a refuzului de a lăsa pe cineva în urmă. 

 



 

6 

 

Spicuirea acestor valori nu fac decât să adauge un argument în plus privind 

rolul dezvoltării personale și emoționale al mediatorului.  

Conceptul de “inteligență emoțională“ a început să suscite interesul 

publicului în 1995, când Daniel Goleman a publicat o carte cu acest titlu, în care 

definește inteligența emoțională ca pe “capacitatea de a recunoaște propriile 

sentimente și pe ale altora, de a ne motiva și de a ne gestiona adecvat emoțiile în 

interiorul nostru și în relațiile noastre“. Emoțiile sunt o unealtă foarte importantă în 

mediere deoarece conflictul este intotdeauna strâns legat de emoții. Dacă abilitatea 

de a gestiona emoțiile este absentă, adevărata putere a medierii este pierdută la 

rândul ei.  

 

 

3. CONCLUZII 

 

Calitățile personale pe care le aduce cu sine mediatorul în procesul de 

mediere pot și reușesc să aibă un impact direct asupra a ceea ce se întâmplă în 

biroul de mediere. Este foarte importantă pregătirea pluridisciplinară a 

mediatorului, dar as încheia cu o întrebare reflexivă “Care dintre calitățile 

personale va servi mai bine nevoilor și intereselor părților implicate în conflict?“. 
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