
Experienţa de peste 10 ani ca medic cu competenţă în apifitoterapie m-a 
condus la înţelegerea mai profundă a cauzelor bolilor, dincolo de substratul 
fiziopatologic sau morfopatologic al tulburării respective. 

Medicina holistică, ce constă în terapii complementare, naturale, reprezintă o 
abordare terapeutică ce porneşte de la o viziune integratoare asupra fiinţei umane, 
ca fiind o unitate complexă: trup – minte – emoţii – spirit. 

Din această perspectivă, orice boală organică sau tulburare psihică poate avea 
cauze profunde şi implică un demers terapeutic de vindecare pe toate planurile: fizic, 
psihic, emoţional şi spiritual. Aceste nivele sunt strâns intercorelate, se influenţează 
reciproc şi, prin urmare, o abordare separată a unui nivel, fără a ţine cont de 
influenţa celorlalte, reprezintă o „trunchiere” a terapiei şi poate conduce doar la 
rezultate parţiale sau de scurtă durată, în rezolvarea problemei respective. 

Dorinţa şi necesitatea de a realiza o intervenţie terapeutică cât mai completă 
m-au motivat să realizez o formare în Psihoterapia sistemică de cuplu şi familie, 
devenind astfel psihoterapeut, şi la obţinerea unei competenţe în sex-terapie. 

Această dublă formare, ca medic şi psihoterapeut cu competenţă în sex-
terapie, îmi permite să vă ofer un serviciu complex ce constă în: 

 
• PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ŞI PSIHOTERAPIE SISTEMICĂ DE CUPLU 

ŞI FAMILIE 
Într-un cadru optim, în condiţii de confort, siguranţă şi deplină confidenţialitate 

vă pot oferi sprijinul competent de care aveţi nevoie pentru a depăşi un impas 
existenţial, o situaţie de criză, scopul terapiei fiind acela de a remite suferinţa 
(distresul afectiv) şi de a găsi împreună cele mai bune soluţii pentru rezolvarea 
problemei dumneavoastră. Consider că relaţia terapeutică pe care o am cu clientul 
meu este esenţială pentru terapie, şi de aceea urmăresc să vă ofer suportul afectiv-
emoţional de care aveţi nevoie, înţelegerea empatică, compasivă şi lipsită de 
judecată critică, a situaţiei cu care vă confruntaţi. Deschiderea dumneavoastră, plină 
de încredere şi lipsită de teama de a vă expune vulnerabilitatea, îmi permite să vă 
ajut să descoperiţi şi să utilizaţi resursele personale nebănuite pe care le aveţi, 
pentru a vă vindeca suferinţa şi a traversa cu bine o perioadă mai delicată din viaţă. 

Astfel veţi dezvolta: 
- abilităţile necesare pentru a vă gestiona emoţiile negative şi situaţiile 

conflictuale, atât intrapsihice (interioare), cât şi exterioare, relaţionale; 
- un control mai bun al gândurilor iraţionale; 
- creşterea toleranţei la frustrare prin flexibilizarea unor scheme cognitive (de 

gândire), crescând astfel şi capacitatea de adaptare funcţională la anumite 
evenimente sau situaţii neplăcute; 

- creşterea stimei de sine şi eliminarea blocajelor ce nu vă permit utilizarea 
constructivă a resurselor pe care le aveţi; 

- optimizarea unor aspecte, atât personale, cât şi din viaţa de cuplu, pe care 
doriţi să le dezvoltaţi. 

În concluzie, a opta să te adresezi unui psihoterapeut ce poate oferi un ajutor 
competent nu înseamnă a fi nebun, ci, dimpotrivă, am putea spune că înseamnă a fi 



 

 

suficient de deschis la minte încât să înţelegi că cel mai bun ajutor îl poate oferi doar 
un profesionist, şi suficient de curajos pentru a depăşi această mentalitate, această 
prejudecată, care există în ţara noastră şi care induce o stare de jenă, de ruşine, de 
teamă, când vine vorba de a apela la un psihoterapie. 

 
• TERAPIA DISFUNCŢIILOR SEXUALE, MASCULINE ŞI FEMININE 

Deşi aceste tulburări au o frecvenţă mare, atât în cazul bărbaţilor, cât şi în 
cazul femeilor, numărul celor care se adresează unui specialist pentru terapie este 
redus. Discuţiile deschise despre disfuncţiile sexuale sunt ocolite chiar şi de către 
parteneri, în viaţa de cuplu. Pudoarea, sentimentele de vinovăţie, teama de a nu-l 
răni pe celălalt, teama de a nu fi abandonat etc. reprezintă tot atâtea obstacole în 
calea unei comunicări sincere, deschise despre frustrările de natură sexuală.  

Cauzele care conduc la o disfuncţie sexuală sunt multiple, atât medicale, 
organice, cât şi psihologice sau de relaţie. De aceea este necesară o sondare 
complexă din punct de vedere psihologic şi relaţional, dar şi din punct de vedere 
medical, prin consultaţii medicale de specialitate, pentru a stabili dacă există sau nu 
etiologie medicală, organică în apariţia disfuncţiei respective.  

 
Este esențial să se înțeleagă că tulburarile sexuale sunt tulburări care se 

tratează, printr-o abordare corectă și responsabilă, redând persoanelor (cuplului) 
bucuria și împlinirea sexuală, refăcând intimitatea și comunicarea. 

  
Pentru a încuraja depăşirea rezistenţelor ce împiedică accesul la un 

serviciu specializat, ofer programe de optimizare (îmbunătăţire) a vieţii sexuale 
atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. 

La aceste programe pot participa nu doar persoanele cu disfuncţii sexuale, ci 
toţi cei care doresc să-şi crească starea de împlinire în cuplu, atât sexuală, cât şi pe 
alte planuri. Pot astfel să gestioneze sau să prevină în timp util anumite 
disfuncţionalităţi ce tind să perturbe echilibrul şi armonia din relaţia de cuplu. 

Formarea ca medic îmi permite să am o viziune mai largă asupra etiologiei 
disfuncţiilor sexuale, care este multifactorială, şi să realizez un diagnostic diferenţial 
corect. 

Intervenţia terapeutică pe care o realizez se adresează atât psihicului (ca 
psihoterapeut), cât şi trupului (ca medic).  

În ce privește u tilizarea stimulentelor sexuale, există o abundenţă de produse 
pe internet ce promit rezultate spectaculoase, chiar incredibile, aş putea spune.  

Şi în acest domeniu, reclama este sufletul comerţului! 
Remediile naturale sunt de preferat terapiei medicamentoase datorită faptului 

că nu au efecte secundare nedorite, dacă sunt recomandate corect! Terapiile 
complementare, cu remedii naturale, trebuie să fie realizate de o persoană 
competentă, care ştie să le adapteze într-un mod specific pacientului, în funcţie de 
disfuncţia sexuală prezentă şi de eventualele boli asociate. Competenţa pe care o 
am în apifitoterapie îmi permite să realizez acest lucru. 



 

 

Pentru a obţine însă ameliorarea sau remiterea disfuncţiei, este necesar ca 
utilizarea stimulentelor sexuale sau a altor remedii naturale să fie însoţită de o 
intervenţie psihoterapeutică, pe care pot să v-o ofer ca psihoterapeut atestat. 

Vă invit astfel la un program complex de terapie şi de prevenţie a 
suferinţelor psihologice şi bolilor organice, prin psihoeducaţie, educaţie 
sexuală, educaţie medicală, precum şi la un program de dezvoltare personală 
continuă! 

 
 
 
 
 


