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Tuula Grandell on psykodraamamenetelmien
kouluttaja,
Suo men Morenoinstituutin
johtaja, ryhmaanalyytikko,
psykoterapeutti, joka on
perehtynyt Jungin analyyttiseen
psykologiaan
Suomessa ja Zurichissa. Peruskoulutuksensa
psykologina han sai Kolnin yliopistolla. Grandell on useasti kutsuttu opettamaan saksalaisen
kielialueen vuosittaisessa syvyyspsykologian tapahtumassa, Tagungder Internationalen Gesellschaft fur Tiefenspsychologie'ssa,
Lindaussa.
Matka luovuuden lahteelle kaannetaan englanniksi. Kirjan lukivat jungilainen
psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Lars Ehnberg ja Riitta
Hiillos-Vuorinen, joka on psykodraamakouluttaja, Suomen Morenoinstituutin
perustaja ja sen
entinen johtaja. Arvio perustuu heidan sahkoposti ki rjeenva ihtoonsa.
Ehnberg: Vastavalmistuneella
psykoterapeutilla
on oppimansa teorian riuku, jonka avulla han
liikuttaa venetta mielen vesilla. Riu'ulla voidaan
koskettaa pohjaa ja tyontaa venetta eri suuntiin. Talla tavoin voidaan kuitenkin liikkua vain
pienella alueella, yhdella lahdella. Toiset jaavat
tahan tilaan. Jotkut uskovat tamanlaisen yhden
ajatuksen kulttuurin olevan ainoa oikea, ja toisenlaisuuden ja suuremman horisontin, olevan
pahasta. Kokemuksen myota joillakin psykoterapeuteilla saattaa olla uskallusta ja janoa kahteen teoriaan, kahteen airoon. Niilla voi paasta
toisiin lahtiin ja syville vesille, selille, laajempaan nakokenttaan.

psykologia kohtaa-

Hiil/os-Vuorinen:
Teoksen sisalto psykodraaman kannalta keskittyy Morenon ehka eniten
maailmaa inspiroineeseen ja vaikeasti sanallistettavaan ajatteluun spontaaniudestaja
luovuudesta. Naiden parissa Moreno teki paljon tyota
myos terapiamaailman
ulkopuolella laitoksissa
ja yleisotapahtumissa.
Luovuuden loytyminen
on psykodraaman tie kosmiseen, ei nakyvaan,
henkiseen maailmaan ja Itsen rakentumiseen.
Ehnberg: Grandell tekee pioneerityon yhdistaessaan Morenon ja Jungin nakemyksia. Ensimmainen keskittyy yksilon kokonaisvaltaiseen
toimintaan
suhteessa
ulkoiseen
henkiloon,
ryhmaan tai objektiin. Toinen keskittyy mielen
sisaiseen maailmaan ja suhteeseen psyykkisiin
rakenteisiin, alueisiin ja ilmioihin. Jungille itse
ilmaantuu lahinna individuaatiossa psyyken sisaisissa prosesseissa, kun taas Morenolle itse
ilmaistuu ulospain (ihmis)suhteiden psykososiaalisessa verkostossa. Grandell nayttaa, miten
psykodraamassa esiin tuleva psyykkinen ilmio
ankkuroituu analyyttiseen psykologiaanja mihin
tekniikat koskettavat psyyketta.
Hiil/os-Vuorinen:
Morenoa ja Jungia yhdistaa
se, etta kummankin tyohon ja ajatteluun sisaltyy henkisyys tai spritualiteetti, tai kypsyminen
pienesta minasta avarampaan itseyteen. Mita
ihmiset taman paivan sekavassa maailmassa
tata enemman etsivat! Teos on hyvin ajankohtainen.

Ehnberg: Grandell valitsee vaativaan tehtavaansa, kahden oppirakennelman
fuusion, oivallisen otteen - matkan sisamaailman lahteilIe. Han esittaa Morenon ja Jungin perspektiivit
vieri vieressa joka askeleella. Tuloksena on,
mita Grandell kutsuu hauskasti kasitteella MoreJung. Se on huikea teoreettinen yhdistelma
aina rooli-ilmibsta minarakennelman
ja kompleksin siltaa pitkin arkkityyppisiin, henkisiin tasoihin - mahdollisuuksien
tybkalu, mutta vain
kokeneen osaajan kasissa.
Hii/los-Vuorinen:
Morenon ajatukset ovat selkeammin ymmarrettavia,
kun tekija liittaa niihin kuvauksen ohjaamistaan ryhmista ja avaa
koettuja asioita kahden viitekehyksen kielella.
Kun luovuus on aina vaikea asia kuvattuna niin
kaytantb herattaa sen henkiin. Tekijan teksti on
inspiroiva, tuore ja avaava, sellaista tulee, kun
istuu lahteella! Tekija kuvaa psykodraamasta
mybs rooliteoriaa ja sosiometriaa.
Kasitteella
rooli Moreno etsi kahden asian samanaikaista
ilmentamista, yksilbn sisaista maailmaa ja sen
vaikutusta ulkoisesti ihmissuhteisiin.
Nain sosiometria on kuin jatke roolien kehittamiselle.
Ehnberg: Grandellin kirjoitus on tiivista selkokielta ja kirjan lopussa on viela selitysosa keskeisista kasitteista molemmista koulukunnista.
Se psyykkinen materiaali, jota han kasittelee,
vaatii lukijalta kokemusta ja nakymaa. Mutta
lukija, jota kiinnostavat syvat vedet ja avarammat ulapat, ei kaihda haastetta hakiessaan oikeita syntysanoja. Perspektiivi on laaja ja tama
on hieno pioneerityb! Tuula Grandell on kahden
airon soutaja!
Hii/los-Vuorinen:
Morenolle psykodraamatybn
ja sosiometrian suuri tavoite oli maailmanrauha.
Luovuuden lahteella viipyminen on juuri nyt auttavaa! Lukija ei paase liian helpolla, mutta saa
hyvan vasteen ponnistuksistaan. Tasta kirjasta
on iloa terapiahuoneiden tbissa ja se inspiroi lukijaa itsetuntemuksessaan.

