
  

  

  

  

TTHHEE  GGRROOUUPP''SS  EEMMOOTTIIOONNAALL  BBIIOOGGRRAAPPHHYY  

  

  

CCllaauuddiioo  NNeerrii  

  

SSUUMMMMAARRYY::    AA  ffeeaattuurree  ooff  ggrroouupp  lliiffee,,  iittss  bbiiooggrraapphhyy,,    iiss  ddeessccrriibbeedd  wwhhiicchh  ddeerriivveess  ffrroomm  

tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ggrroouupp  aanndd  wwhhiicchh  ggiivveess  aa  uunniiqquuee  cchhaarraacctteerr  ttoo  tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  ggrroouupp  iinn  

tthhee  pprreesseenntt..    TThhiiss  iinnhheerriittaannccee  iiss  iimmppoorrttaanntt  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  ggrroouupp  aanndd  

ffoorr  tthhee  eexxppeerriieennccee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss..  

  

  

TThhee  uussee  ooff  tthhee  wwoorrdd  `̀bbiiooggrraapphhyy''11  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  eemmoottiioonnaall  hhiissttoorryy  aanndd  

ttrraaddiittiioonn  ooff  aa  ggrroouupp..    TThheessee  aarree  bbuuiilltt  uupp  iinnttoo  aa  bbooddyy  ooff  eexxppeerriieennccee  aammoonngg  tthhee  

mmeemmbbeerrss  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  ggrroouupp  eexxiisstteennccee..    IItt  iinncclluuddeess  tthhee  sseennssee  ooff  aann  

eemmoottiioonnaall  iinnhheerriittaannccee  oorr  lleeggaaccyy  ffrroomm  tthhee  ppaasstt,,  bbuutt  tthhee  `̀bbiiooggrraapphhyy''  aallssoo  ccoonnvveeyyss  tthhaatt  

tthhiiss  eemmoottiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  ttiimmee  iiss  ffeelltt  aass  tthhee  oorrggaanniicc  ggrroowwtthh  ooff  ssoommee  iimmppoorrttaanntt  

eennttiittyy  wwhhiicchh  bbeeccoommeess  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  pprreesseenntt  aaccttiivviittyy  ooff  tthhee  ggrroouupp  aanndd  
                                                                                                                      
11    II  hhaavvee  cchhoosseenn  ttoo  uussee  tthhee  wwoorrdd  `̀bbiiooggrraapphhyy''  aass,,  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall  ttiittllee  ooff  tthhiiss  ppaappeerr,,  tthhee  IIttaalliiaann  wwoorrdd  `̀ppaattrriimmoonniioo''  ddooeess  nnoott  
ttrraannssllaattee  pprrooppeerrllyy  iinnttoo  tthhee  EEnngglliisshh  wwoorrdd  `̀ppaattrriimmoonnyy''..  
  
  
  
CCllaauuddiioo  NNeerrii  iiss  aa  ppssyycchhoo--aannaallyysstt  aanndd  AAssssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr  ooff  TThheeoorryy  aanndd  PPrraaccttiiccee  ooff  GGrroouupp  DDyynnaammiiccss,,  aatt  tthhee  
LL''UUnniivveerrssiittaa  ""LLaa  SSaappiieennzzaa"",,  RRoommee..    AAddddrreessss  ffoorr  ccoorrrreessppoonnddeennccee::  VViiaa  CCaavvaalliieerr  dd''AArrppiinnoo  2266,,  0000119977  RRoommaa,,  IIttaallyy..  
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oonn  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  eeaacchh  mmeemmbbeerr..    MMccDDoouuggaallll  ((11992200)),,  hhoowweevveerr,,  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  ggrroouupp  aass  tthhee  iimmppoorrttaanntt  vvaarriiaabbllee  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  iittss  

ppeerrffoorrmmaannccee  ddeeppeennddss..  

  

TThhee  oorrggaanniizzeedd  ggrroouupp

  

IInn  MMccDDoouuggaallll''ss  vviieeww,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  ggrroouupp  ddeeggrraaddeess  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

aanndd  lliikkeennss  hhiiss  mmeennttaall  pprroocceesssseess  ttoo  tthhee  ccrroowwdd''ss,,  wwhhoossee  bbrruuttaalliittyy,,,,iinnccoonnssiisstteennccyy  aanndd  

iirrrraattiioonnaall  iimmppuullssiivveenneessss  hhaavvee  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  bbyy  mmaannyy  aauutthhoorrss..    HHoowweevveerr,,  oonnllyy  bbyy  

ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  ggrroouupp  lliiffee  ccaann  tthhee  ssuubbjjeecctt  bbeeccoommee  ccoommpplleetteellyy  hhuummaann  aanndd  rriissee  aabboovvee  

tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  ssaavvaaggee..  

  

TThhee  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhiiss  ppaarraaddooxx  lliieess  iinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  ggrroouupp..    AAtt  bbeesstt  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn  cchheecckkss  tthhee  ddeeggrraaddiinngg  tteennddeennccyy  aanndd  mmaakkeess  tthhee  ggrroouupp  ccoonnssttrruuccttiivvee;;  aanndd  

tthhuuss  `̀mmaann  ccaann  sslliigghhttllyy  rriissee  aabboovvee  tthhee  aanniimmaallss''    ((MMccDDoouuggaallll  11992200,,  cciitteedd  iinn  CCrruucciiaannii  

11998833))..    MMccDDoouuggaallll  ddeessccrriibbeedd  ffoouurr  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthhee  ggrroouupp  ttoo  bbeeccoommee  oorrggaanniizzeedd::    

FFiirrsstt,,  aanndd  ffoorreemmoosstt,,    cceerrttaaiinn  ddeeggrreeee  ooff  ccoonnttiinnuuiittyy  iinn  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  ggrroouupp;;  

sseeccoonnddllyy,,  tthhee  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss''  aaddeeqquuaattee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  tthhee  ggrroouupp  iittsseellff  --  ooff  iittss  nnaattuurree,,  

ccoommppoossiittiioonn,,  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ccaappaabbiilliittiieess;;  TThhiirrddllyy,,  tthhoouugghh  nnoott  eesssseennttiiaall,,  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  

((eessppeecciiaallllyy  iinn  tteerrmmss  ooff  ccoonnfflliicctt  aanndd  rriivvaallrryy))  wwiitthh  ootthheerr  ssiimmiillaarr  ggrroouuppss,,  iinnssppiirreedd  bbyy  

ddiiffffeerreenntt  iiddeeaallss  aanndd  ggooaallss  aanndd  ddoommiinnaatteedd  bbyy  ddiiffffeerreenntt  ttrraaddiittiioonnss  aanndd  hhaabbiittss;;  AAnndd,,  

ffoouurrtthhllyy,,  tthhee  ggrroouupp  mmeemmbbeerr  sshhoouulldd  bbeeaarr  iinn  mmiinndd  tthhee  bbooddyy  ooff  ttrraaddiittiioonnss,,  hhaabbiittss  aanndd  

ccuussttoommss  tthhaatt  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  iinntteerrrreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  mmeemmbbeerrss  aanndd  tthhee  ggrroouupp  aass  aa  

wwhhoollee  ((CCrruucciiaannii  11998833))..  
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CCuullttuurraall  hheerriittaaggee

  

TThhee  wweellll--ffuunnccttiioonniinngg  ggrroouupp  ddeeppeennddss  nnoott  oonnllyy  uuppoonn  MMccDDoouuggaallll''ss  ccoonnddiittiioonnss,,  bbuutt  aallssoo  

uuppoonn  ootthheerr  ffaaccttoorrss  hhiigghhlliigghhtteedd  bbyy  BBiioonn  ((11996611))..    II  wwiillll  nnoott  ddeeaall  iinn  ddeettaaiill  wwiitthh  BBiioonn''ss  

ffrreeqquueennttllyy  ddiissccuusssseedd  iiddeeaass,,  bbuutt  rraatthheerr  ssuummmmaarriissee  ssoommee  iimmppoorrttaanntt  aassppeeccttss  tthhaatt  hhaavvee  

iinnfflluueenncceedd  mmyy  pprraaccttiiccee  iinn  ggrroouuppss::  

11..  aa  cceerrttaaiinn  ddeeggrreeee  ooff  ffrreeeeddoomm  ooff  tthhoouugghhtt  aanndd  ssppeeeecchh;;  aanndd,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  

ffrreeeeddoomm  ttoo  eexxpprreessss  eemmoottiioonnss  ootthheerr  tthhaann  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  oonneess..  

22..  ttoolleerraannccee  ooff  aannxxiieettyy,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  mmeeaannss  ttoo  ffaaccee  aanndd  mmiittiiggaattee  iitt..  

33..  aa  ddeeeeppllyy--ffeelltt  ggrroouupp--iiddeennttiittyy,,  wwhhiicchh  aalllloowwss  nneeww  iiddeeaass  aanndd  nneeww  mmeemmbbeerrss  ttoo  bbee  

aabbssoorrbbeedd  ((aanndd  lloosstt))  wwiitthhoouutt  tthhee  ppaarraallyyssiinngg  ffeeaarr  ooff  bbeeiinngg  ddeepprriivveedd  ooff  iiddeennttiittyy  

aanndd  oorriiggiinnaalliittyy..  

IInn  ccoonnssiiddeerriinngg  wwhhoollee  iinnssttiittuuttiioonnss,,  tthhee  eexxeerrcciissiinngg  ooff  ffrreeeeddoomm  ooff  tthhoouugghhtt  iimmpplliieess  tthhee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  ssuubb--ggrroouuppss..    SSuubb--ggrroouuppss  aarree,,  iinn  ffaacctt,,  nneecceessssaarryy  ttoo  ssuuppppoorrtt  

aanndd  ttrraannssllaattee  tthhoouugghhttss  iinnttoo  tthhee  ccoonnccrreettee  aaccttiivviittyy  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn..    HHoowweevveerr  tthhee  wwaayy  

ssuubb--ggrroouuppss  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  mmuusstt  nnoott  bbee  ddeessttrruuccttiivvee,,  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  aaffffeecctt  sseeccuurree  ggrroouupp  

`̀bboonnddss''  tthhaatt  lliinnkk  aallll  tthhee  mmeemmbbeerrss..  

  

BBiioonn  ddrreeww  uupp  gguuiiddeelliinneess  tthhaatt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aa  ffaavvoouurraabbllee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  wwoorrkk  ooff  

tthhee  ggrroouupp..    FFiirrssttllyy,,  aann  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  vvaalluuee  ooff  aa  rraattiioonnaall  aapppprrooaacchh  ttoo  pprroobblleemmss  aanndd  

ooff  tthhee  nneeeedd  aatt  ttiimmeess  ttoo  lloooosseenn  tthhee  ggrriipp  ooff  ffaannttaassyy  aanndd  eemmoottiioonnss  nneeeeddss  ttoo  ddeevveelloopp,,  ttoo  

ccrreeaattee  aa  wwoorrkk  ggrroouupp..    SSeeccoonnddllyy  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  `̀ddeevveellooppmmeenntt''  ooff  ppeeooppllee  aanndd  ooff  tthheeiirr  

ccaappaacciittiieess,,  aass  ooppppoosseedd,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  ttoo  tthhee  nnoottiioonn  ooff  `̀bbeeiinngg  aallrreeaaddyy  ggiifftteedd''  bbyy  vviirrttuuee  ooff  

bbiirrtthh  oorr  ssoocciiaall  ssttaattuuss..    BBiioonn  ccoommmmeennttss::  
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CCeerrttaaiinn  iiddeeaass  ppllaayy  aa  pprroommiinneenntt  ppaarrtt  iinn  tthhee  wwoorrkk  ggrroouupp::  nnoott  oonnllyy  iiss  tthhee  iiddeeaa  ooff  

`̀ddeevveellooppmmeenntt''  rraatthheerr  tthhaann  `̀ffuullll  eeqquuiippmmeenntt  bbyy  iinnssttiinncctt''  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  iitt,,  bbuutt  

ssoo  iiss  tthhee  iiddeeaa  ooff  tthhee  vvaalluuee  ooff  aa  rraattiioonnaall  oorr  sscciieennttiiffiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  pprroobblleemm..    

SSoo  aallssoo,,  aass  aann  iinneevviittaabbllee  ccoonnccoommiittaanntt  ooff  tthhee  iiddeeaa  ooff  `̀ddeevveellooppmmeenntt'',,  iiss  aacccceepptteedd  

tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  eexxppeerriieennccee  ((BBiioonn  11996611,,  pp..  9999))..  

TThhiirrddllyy,,  iitt  nneeeeddss  ttoo  bbee  aacccceepptteedd  tthhaatt  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  eexxppeerriieennccee  iiss  aa  vvaalliidd  aapppprrooaacchh..    IInn  

BBiioonn''ss  wwoorrkk,,    tthhee  kkeeyy  wwoorrdd  iiss  aallwwaayyss  `̀eexxppeerriieennccee''  llaatteerr  ttoo  bbee  ffoorrmmaalliisseedd  aass  

tthhee  bbaassiiss  ooff  `̀lleeaarrnniinngg  ffrroomm  eexxppeerriieennccee''  ((MMeellttzzeerr  11997788,,  pp..  33))..  

  

  

TThhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy

  

II  wwiillll  ttuurrnn  nnooww  ttoo  ccoonnssiiddeerr  ssoommee  eelleemmeennttss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  eemmoottiioonnaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  

ggrroouupp..    FFoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  ccoommpplleetteenneessss,,  II  wwiillll  ggaatthheerr  tthheemm  uunnddeerr  tthhee  ggeenneerraall  tteerrmm  `̀tthhee  

ggrroouupp''ss  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy''..    FFiirrsstt  II  wwiillll  ddeeffiinnee  tthhiiss  nnoottiioonn  aanndd  tthheemm  iilllluussttrraattee  ssoommee  

ooff  iittss  aassppeeccttss..    TThhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  hhooww  ttoo  bbee  ttooggeetthheerr,,  tthhee  ssmmaallll  rriittuuaallss  ooff  eevveerryy  

mmeeeettiinngg  aanndd,,  mmoorree  ggeenneerraallllyy,,  aallll  tthhaatt  ppeerrttaaiinnss  ttoo  tthhee  hhiissttoorryy  aanndd  tthhee  ttrraaddiittiioonn  ooff  tthhee  

ggrroouupp  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  ggrreeaatt  eemmoottiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  ssmmaallll  

aannaallyyttiiccaall  ggrroouupp,,  aa  tteeaamm  oorr  aa  ppssyycchhiiaattrriicc  sseerrvviiccee..    AAllssoo  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  aanndd  tthhee  

rreeppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  ggrroouupp  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  eemmoottiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt;;  iinn  ffaacctt  tthhee  ggrroouupp  iiss  

ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  `̀tteeaamm''  wwhheenn  tthheeyy  ppeerrffoorrmm  wwiitthh  ggrreeaatt  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  iinntteeggrraattiioonn..    

TThheessee  eemmoottiioonnaallllyy  iinnvveesstteedd  eelleemmeennttss  aarree  ppeerrcceeiivveedd  aass  aa  ppaarrtt  ooff  aann  oorrggaanniicc  wwhhoollee  

((wwhhiicchh  II  hhaavvee  tteerrmmeedd,,  iinnaaddeeqquuaatteellyy,,  tthhee  ggrroouupp''ss  `̀bbiiooggrraapphhyy''))..    TThhiiss  ppooooll  ooff  eemmoottiioonn  iiss  

ccoonnccuurrrreennttllyy  iinnvveesstteedd  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  ccoolllleeccttiivveellyy..22

                                                                                                                      
22    EEmmoottiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  iiss  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  tthhee  pprroojjeeccttiioonn  ooff  ffaannttaassiieess  aanndd  ooff  aassppeeccttss  ooff  tthhee  sseellff,,  tthhoouugghh  II  sshhaallll  nnoott  
eemmpphhaassiissee  tthhaatt  aassppeecctt  iinn  tthhiiss  ppaappeerr..  
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IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt,,  ttoooo,,  tthhaatt  ffrroomm  aa  ppssyycchhoo--aannaallyyttiicc  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  tthhiiss  bbooddyy  ooff  eemmoottiioonnaall  

iinnvveessttmmeenntt  iiss  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  mmootthheerr''ss  bbooddyy..    AAss  ssuucchh,,  iitt  iiss  eexxppeerriieenncceedd  ttoottaallllyy  

ddiiffffeerreennttllyy  ffrroomm  aa  lliiffeelleessss  eennttiittyy,,  oorr  aann  aabbssttrraacctt  iiddeeaa  ooff  tthhee  ggrroouupp..    TThhee  mmeemmbbeerrss  

bbeehhaavvee  aass  iiff  tthheeyy  ccoonnssiiddeerreedd  iitt  aalliivvee,,  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  ccaann  ggrrooww  oorr,,  aalltteerrnnaattiivveellyy,,  bbee  

hhuurrtt  aanndd  wwoouunnddeedd..    AAnndd,,    iiff  iitt  iiss  wwoouunnddeedd  aanndd  iinnjjuurreedd,,  tthhee  mmeemmbbeerrss  wwiillll  wwoorrkk  ffoorr  iittss  

ffuullll  rreeccoovveerryy..    IInn  ffaacctt  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  ggrroouupp,,  ffeelltt  aass  tthhiiss  oorrggaanniicc  bbiiooggrraapphhyy,,  llaarrggeellyy  

ccoonnddiittiioonnss  iittss  aabbiilliittyy  ttoo  bbee  aa  ppeerrmmaanneenntt  ssoouurrccee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  ffoorr  tthhee  

mmeemmbbeerrss..  

  

TThhee  tteennddeennccyy  ttoo  mmaakkee  tthhee  eemmoottiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  ggrroouupp  iiss  ssppoonnttaanneeoouuss,,  

hhoowweevveerr,,  aalllloowwiinngg  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  ttoo  `̀cciirrccuullaattee''  ccaallllss  ffoorr  eeffffoorrtt  aanndd  wwoorrkk..    AAnn  

iinnssttiittuuttiioonn  hhaass  ssppeecciiaall  ffeeaattuurreess  wwhhiicchh  aarree  eemmoottiioonnaall  iinnvveesstteedd::  tthhee  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  

wwoorrkkiinngg  ccoolllleeaagguueess;;  aanndd  tthhee  pprrooxxiimmiittyy,,  oorr  ddiissttaannccee,,  ooff  tthhee  hhiieerraarrcchhiiccaall,,  ooppeerraattiioonnaall  

aanndd  ccuullttuurraall  lleeaaddeerrss..  

  

  

CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy

  

II  wwiillll  nnooww  ccoonnssiiddeerr  ssoommee  ooff  tthhee  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  ggrroouupp''ss  bbiiooggrraapphhyy..  

  

TThhee  ffiirrsstt  ddiissttiinnccttiivvee  cchhaarraacctteerriissttiicc  iiss  tthhee  ppeerrssoonnaall  nnaattuurree  ooff  tthhee  eemmoottiioonnaall  bboonnddss  

lliinnkkiinngg  tthhee  mmeemmbbeerrss  ttoo  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  ooff  tthheeiirr  ggrroouupp..    KKnniigghhttss  ddeessccrriibbeedd  

ssoommeetthhiinngg  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhiiss::  
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tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt  rreeaallllyy  ccoonncceerrnn  uuss  aarree  oobbvviioouussllyy  tthhoossee  wwiitthh  wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  aa  

ppeerrssoonnaall  aanndd  ddiirreecctt  rreellaattiioonnsshhiipp;;    tthheeyy  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  tthhaatt  MMaarrttiinn  BBuubbeerr  

ddeeffiinneedd  aass  tthhee  wwoorrlldd  ooff  II  aanndd  TThhoouu,,  tthhee  wwoorrlldd  ooff  rreellaattiioonnss..    BBuutt  mmaann  ccaannnnoott  

eexxcclluussiivveellyy  lliivvee  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ooff  II  aanndd  TThhoouu::  tthheerree  iiss  aallssoo  tthhee  wwoorrlldd  ooff  IItt,,  ii..ee..  tthhee  

oonnee  tthhaatt  ccaann  aanndd  mmuusstt  bbee  mmaanniippuullaatteedd  aanndd  aarrrraannggeedd  aanndd  tthhaatt  nneecceessssaarriillyy  bbeeaarrss  

oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaall  wwoorrlldd..  ((KKnniigghhttss  11997711,,  LLiitteerraattuurree  aanndd  PPoolliittiiccss  

wwiitthh  SSppeecciiaall  RReeffeeeennccee  ttoo  tthhee  SSeevveenntteeeenntthh  CCeennttuurryy,,  qquuootteedd  iinn  MMeellcchhiioorrrrii  11997733,,  

pp..  4433))..  

KKnniigghhttss  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  `̀IItt--wwoorrlldd''  aarree  eexxppeerriieenncceedd  wwiitthh  ggrreeaatt  

eemmoottiioonnaall  ssiiggnniiffiiccaannccee..    TToo  aa  cceerrttaaiinn  eexxtteenntt,,  tthheeyy  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ppeerrssoonnss  wwiitthh  

wwhhoomm  oonnee  hhaass  aa  rreellaattiioonnsshhiipp..    TThheessee  ppeerrssoonnaall  ffeeeelliinnggss  sstteemm  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ssoouurrcceess..    

AAmmoonnggsstt  tthheessee  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  oonnee  --  tthhee  iinntteennssiittyy  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  mmeemmbbeerrss  

ttrreeaatt  tthhee  ggrroouupp  dduurriinngg  tthhee  aannaallyyssiiss..    AA  hheellppffuull  eexxaammppllee  iiss  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    GGoollddwwaatteerr  

((11995533,,  cciitteedd  iinn  SSeeaarrlleess  11996600,,  pp..  224499))  wwrroottee  aabboouutt  VViinncceenntt  vvaann  GGoogghh''ss  ppaaiinnttiinnggss  iinn  

oorrddeerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  ggiivveess  tthhee  ppaaiinnttiinnggss  tthheeiirr  ggrreeaatt  eexxpprreessssiivvee  aabbiilliittyy..    WWhheetthheerr  iitt  

iiss  vvaann  GGoogghh''ss  ccoonnsscciioouuss  pprreeooccccuuppaattiioonn  wwiitthh  tthhee  eeffffeecctt  ooff  lliigghhtt,,  wwhhiicchh  iiss  ppaarrttllyy  ttrruuee..    

HHoowweevveerr,,  iinn  ffaacctt,,  vvaann  GGoogghh  eexxcchhaannggeess  aann  ((uunnffiinniisshheedd))  uunnppaaiinntteedd  wwooooddeenn  cchhaaiirr  ffoorr  aa  

yyeellllooww  oonnee  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  ccoonnttrraasstt  wwiitthh  rreedd,,  tthhuuss  iinntteeggrraattiinngg  aanndd  hhaarrmmoonniizziinngg  tthhee  

ccoolloouurrss..    BBuutt  iitt  iiss  nnoott  ssoo  mmuucchh  hhiiss  ddrraawwiinngg  sskkiillll  tthhaatt  iiss  iimmpprreessssiivvee,,  rraatthheerr  hhiiss  

eexxttrreemmeellyy  iinntteennssee  wwaayy  ooff  llooookkiinngg  aatt  ssuucchh  ccoommmmoonn  aanndd  ffaammiilliiaarr  oobbjjeeccttss,,  wwiitthh  ssuucchh  aa  

ddeeeepp--rrooootteedd  rreessppeecctt  aass  ttoo  aallmmoosstt  ttrraannssffoorrmm  tthheemm  iinnttoo  lliivviinngg  ccrreeaattuurreess..    TThhee  `̀IItt''  

bbeeccoommeess    `̀TThhoouu''  

  

TThhee  sseeccoonndd  ssppeecciiaall  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  eemmoottiioonnaallllyy  iinnvveesstteedd  bbiiooggrraapphhyy  iiss  iitt  aabbiilliittyy  ttoo  

bbeeccoommee  aa  ssoouurrccee  ooff  wweellll--bbeeiinngg  ffoorr  tthhee  mmeemmbbeerrss..    AAss  mmeemmbbeerrss  iinnvveesstt  tthheeiirr  eemmoottiioonnss,,  
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tthheessee  bbeeccoommee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  aa  ssoouurrccee  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  mmeemmbbeerrss  ccaann  ggaaiinn..    TThhee  

iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy    aanndd  iittss  ppoossiittiivvee  nnaattuurree  ffoorr  tthhee  ggrroouupp  ggrreeaattllyy  

ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  oowwnn  iiddeennttiittyy  aanndd  sseellff--eesstteeeemm..    TThhuuss  mmeemmbbeerrss  bbootthh  ggiivvee  

aanndd  tthheeyy  aallssoo  ttaakkee;;  iitt  iiss  aa  ttwwoo  wwaayy  eemmoottiioonnaall  mmoovveemmeenntt..  

  

TThhiirrddllyy,,  sshhaarriinngg::  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  tthhaatt  eeaacchh  mmeemmbbeerr  hhaass  wwiitthh  tthhee  ggrroouupp''ss  eemmoottiioonnaall  

bbiiooggrraapphhyy  iiss  nnoott  eexxcclluussiivvee..    IInnddeeeedd,,  iitt  iiss  aa  ccoommmmoonn  oobbjjeecctt  ffoorr  eevveerryyoonnee  wwhhoo  hhaass  

iinnvveesstteedd  eemmoottiioonnss  aanndd  ffaannttaassiieess  iinn  iitt..    CCoommbbiinniinngg  aanndd  sshhaarriinngg  tthhee  ssaammee  eemmoottiioonnaall  

bbiiooggrraapphhyy  mmaakkee  tthhee  iinnddiivviidduuaallss''  iinnvveessttmmeenntt  aa  rreeaalliittyy;;  aanndd  aallssoo  ootthheerrss  wwiillll  rreellaattee  ttoo  

eeaacchh  ootthheerr  tthhrroouugghh  tthhee  ccoommmmoonn  iinnvveessttmmeenntt..    IInn  tthhiiss  wwaayy  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  

bbootthh  bbeelloonnggss  ttoo  eeaacchh  mmeemmbbeerr  aanndd  iitt  iiss  aallssoo  aann  oobbjjeecctt  tthheeyy  ppoosssseessss  iinn  ccoommmmoonn..    AAccttiinngg  

ttooggeetthheerr  tthheessee  ttwwoo  ttrreennddss  ggeenneerraattee  ggrreeaatt  ssoolliiddaarriittyy  aanndd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ppoowweerrffuull  

ccoonnfflliiccttss..33    IInn  aaddddiittiioonn,,  bbootthh  ssoolliiddaarriittyy  aanndd  ccoonnfflliiccttss  aarree  eennhhaanncceedd  bbeeccaauussee  tthhee  

eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  iiss  aa  ffuunnddaammeennttaall  eelleemmeenntt  iinn  tthhee  ppeerrssoonnaall  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss..    SSoo  tthhaatt  aannyy  cchhaannggee  iinn  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  ggrroouupp  

bbiiooggrraapphhyy  iiss  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  aass  aa  cchhaannggee  iinn  tthheeiirr  iiddeennttiittyy..    CCoonncceerrnniinngg  

tthhee  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  ppeerrssoonnaall  iiddeennttiittyy  aanndd  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  ggrroouupp,,  LLeevvyy--BBrruuhhll  

((11992222))  hhaass  ddeessccrriibbeedd  ppaarraalllleell  oobbsseerrvvaattiioonnss  iinn  pprriimmiittiivvee  ccuullttuurreess::  

TThhee  pprriimmiittiivveess  ddoo  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  wwhhyy  tthhee  eeaarrtthh  sshhoouulldd  bbee  iinnddiivviidduuaallllyy  oowwnneedd..    

WWhhaatt  iinnddiivviidduuaallss  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  iiss  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ssooiill  aanndd  ttoo  hhaannddiinngg  iitt  oovveerr  ttoo  

ootthheerrss..    AAccttuuaallllyy,,  tthhee  eeaarrtthh  bbeelloonnggss  --  iinn  aabbssoolluuttee  tteerrmmss  --  ttoo  tthhee  ssoocciiaall  ggrroouupp  aass  aa  

wwhhoollee,,  tthhaatt  iiss  ttoo  ssaayy  ttoo  aallll  tthhee  lliivviinngg  aanndd  tthhee  ddeeaadd......    TThhee  iinnmmoosstt  aavveerrssiioonn......  ttoo  

                                                                                                                      
33    TThheerree  iiss  aa  ffuurrtthheerr  iimmppoorrttaanntt  ccaauussee  ffoorr  iinnssoolluubbllee  ccoonnfflliiccttss  wwiitthhiinn  tthhee  ggrroouupp..    TThhiiss  ooccccuurrss  aass  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  ggrroouupp  
ccoommee  ttoo  rreepprreesseenntt  uunnrreeccooggnniisseedd  aassppeeccttss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  --  iinncclluuddiinngg  tthhee  tthheerraappiisstt..    TThheessee  pprroojjeecctteedd  aanndd  rreejjeecctteedd  aassppeeccttss  
ooff  tthhee  SSeellff  wwiillll  aallssoo  eenntteerr  iinnttoo  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  aanndd  bbee  ssuussttaaiinneedd  uunnccoonnsscciioouussllyy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ddeeffeenncceess  aaggaaiinnsstt  
rreeccooggnniissiinngg  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddiissoowwnneedd..  
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tthhee  ccoommpplleettee  aalliieennaattiioonn  ooff  tthhee  eeaarrtthh  ffoolllloowwiinngg  tthhrroouugghh  sseelllliinngg  iitt......  ((ffoorr  eexxaammppllee))  

hhaass  ttoo  bbee  eexxppllaaiinneedd  bbyy  ttaakkiinngg  aaccccoouunntt  ooff  tthhiiss  aassppeecctt  ((LLeevvyy--BBrruuhhll  11992222,,  pp..  112222;;  

qquuoottaattiioonnss  ttaakkeenn  ffrroomm  tthhee  IIttaalliiaann  ttrraannssllaattiioonn))..  

TThhee  sshhaarriinngg  ooff  tthhee  eeaarrtthh  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaallss''  iinnttiimmaattee  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  tthhee  

ggrroouupp..    IInnddeeeedd,,  

tthhee  ssoocciiaall  ggrroouupp......  iiss  tthhee  aaccttuuaall  uunniitt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iiss  tthhee  ssiimmppllee  

eelleemmeenntt  ((LLeevvyy--BBrruuhhll  11992222,,  pp..  110011))..  

IInn  oouurr  vviieeww,,  aann  iinnddiivviidduuaall,,  hhoowweevveerr,,  hhoowweevveerr  ccoommpplliiccaatteedd,,  iiss  eesssseennttiiaallllyy  

cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  hhiiss  bbeeiinngg  oonnee;;  ootthheerrwwiissee  hhee  wwoouulldd  nnoo  lloonnggeerr  bbee  aann  iinnddiivviidduuaall,,  

bbuutt  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  mmaannyy  iinnddiivviidduuaallss..    HHoowweevveerr,,  aammoonngg  pprriimmiittiivvee  

ppooppuullaattiioonnss,,  tthhee  ssttrroonngg  iinntteerrnnaall  ffeeeelliinngg  ooff  tthheeiirr  oowwnn  ppeerrssoonn  iiss  nnoott  mmaattcchheedd  wwiitthh  

aa  ssiimmiillaarr  rriiggoorroouuss  ccoonncceepptt  ooff  iinnddiivviidduuaalliittyy......  iittss  bboouunnddaarriieess  rreemmaaiinn  vvaagguuee  aanndd  

iimmpprreecciissee......    [[TThheeyy]]  eevveenn  vvaarryy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  wwhheetthheerr  iinnddiivviidduuaallss  hhaavvee  aa  mmyyssttiiccaall  

ffoorrccee  oorr  `̀mmaannaa''  ((LLeevvyy--BBrruuhhll  11992222,,  pp..  222288))..  

TThhee  iinnddiivviidduuaall  iiss  ffaarr  ffrroomm  bbeeiinngg  oonnee,,  aass  wwee  ccoonncceeiivvee  hhiimm,,  bbuutt  iiss  bbootthh  oonnee  aanndd  

mmuullttiippllee;;  hhee  iiss  tthheerreeffoorree  aa  ssoo--ccaalllleedd  rreeffeerreennccee  ppooiinntt  iinn  tteerrmmss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  

((LLeevvyy--BBrruuhhll  11992222,,  pp..  113311))..  

  

AA  ffoouurrtthh  ddiissttiinnccttiivvee  cchhaarraacctteerriissttiicc  iiss  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  vviittaalliittyy  ooff  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy..    

AAnnyy  PPeerrttuurrbbaattiioonn  ooff  tthhee  ppooooll  ooff  eemmoottiioonn  ))ssuucchh  aass  aa  cchhaannggee  iinn  ggrroouupp  ssttrruuccttuurree,,  tthhee  

aarrrriivvaall  ooff  aa  nneeww  mmeemmbbeerr,,  eettcc..))  aaffffeeccttss  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  uussee  tthhee  ggrroouupp  aass  aa  

SSeellff--oobbjjeecctt  tthhaatt  ccaann  rreelliiaabbllyy,,  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  vviittaallllyy  ccoonnffiirrmm  tthheeiirr  iiddeennttiittyy  aanndd  wweellll--

bbeeiinngg..    WWee  mmuusstt  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  tthhee  SSeellff--oobbjjeecctt  iiss  nneeiitthheerr  tthhee  SSeellff  nnoorr  tthhee  oobbjjeecctt,,  bbuutt  

tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  aassppeecctt  ooff  tthhee  SSeellff  ssuuppppoorrtt  ffuunnccttiioonn,,  sstteemmmmiinngg  ffrroomm  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  tthhaatt  

tthhee  llaatttteerr  eessttaabblliisshheess  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttss..    TThhrroouugghh  iittss  pprreesseennccee  aanndd  aaccttiivviittyy  iitt  rreevveeaallss  aanndd  
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mmaaiinnttaaiinnss  tthhee  SSeellff  aanndd  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  bbeeiinngg  oonneesseellff..    TThhee  rreellaattiioonnss  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  

ttyyppeess  ooff  SSeellff--oobbjjeeccttss  ccaann  bbee  ddeessccrriibbeedd  bbyy  rreeffeerrrriinngg  ttoo  tthheeiirr  ppaarrttiiccuullaarr  ffuunnccttiioonnss  ((WWoollff  

11998888))..  

  

IIff  tthhee  iinntteeggrriittyy  aanndd  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  iiss  ffeelltt  ttoo  bbee  tthhrreeaatteenneedd,,  tthheenn  

ssoo  iiss  iittss  SSeellff--oobbjjeecctt  ffuunnccttiioonn..    TThhee  nnoottiioonn  ooff  tthhee  eemmoottiioonnaall  `̀bbiiooggrraapphhyy''  ssuuggggeessttss  tthhaatt  

tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthhee  ggrroouupp  wwoorrkkss,,  llaayy  tthhee  ffoouunnddaattiioonnss  

ooff  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  `̀SSeellff--oobbjjeecctt  rreellaattiioonnsshhiipp''..    WWhheenneevveerr  tthheessee  ccoonnddiittiioonnss  cchhaannggee  ssoo  

ddooeess  tthhiiss  rreellaattiioonnsshhiipp..    TThhee  ggrroouupp  wwiillll  rreessppoonndd  wwiitthh  aaggiittaattiioonn  aanndd  ppaanniicc,,  aanndd  aa  sseerriieess  

ooff  iimmppuullssiivvee  aaccttiioonnss..    TThhee  mmeemmbbeerrss  wwiillll  ttrryy  ttoo  rreessuummee  tthhee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthheeiirr  ssoouurrccee  ooff  

aa  sseennssee  ooff  bbeeiinngg,,  aanndd  aatttteemmpptt  ttoo  rreevviivvee  iitt  ((KKoohhuutt  11997711,,  CCoorrrreeaallee  11999911))..    IIff  cchhaannggee  iinn  

vveennuuee  aanndd  sscchheedduullee,,  nneeww  mmeemmbbeerrss,,  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  nneeww  ssttyyllee  oorr  wwaayy  ooff  

ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  sseessssiioonnss  eettcc..  ooccccuurr,,  tthheenn  tthhee  aannaallyysstt  mmuusstt  bbee  rreeaaddyy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  

eennssuuiinngg  ddiissrruuppttiioonn..    TThhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthheessee  ccoolllleeccttiivvee  rreessppoonnsseess  ddeessiiggnneedd  ttoo  

rreessuummee  ccoonnttaacctt  wwiitthhiinn  tthhee  ggrroouupp  ccaann  bbee  uunnddeerrssttoooodd  bbeesstt  bbyy  aannaallyyssiinngg  tthhee  SSeellff--oobbjjeecctt  

ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy..  

  

SSoommeettiimmeess  tthhee  mmeemmbbeerrss  eexxppeerriieennccee  tthhee  ggrroouupp  aass  iiff  tthheeyy  wweerree  ddrreeaammiinngg  ssoo  tthhaatt  tthhee  

lliinnee  bbeettwweeeenn  II  aanndd  TThhoouu  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ddrraawwnn..    IInn  tthhee  ssiittuuaattiioonnss  II  aamm  ddeessccrriibbiinngg,,  

tthhiiss  ccoonnffuussiioonn  ddooeess  nnoott  rreessuulltt  ffrroomm  oonnee  bbeettwweeeenn  ssuubbjjeecctt  aanndd  oobbjjeecctt..    IItt  ccaannnnoott  

tthheerreeffoorree  bbee  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  uussiinngg,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  nnoottiioonn  ooff  mmaassssiivvee  pprroojjeeccttiivvee  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn..    IInnsstteeaadd,,  iitt  iiss  ssiimmpplleerr  aanndd  mmoorree  uusseeffuull  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthheessee  pphheennoommeennaa  

iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  ffaannttaassyy  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  tthhee  ggrroouupp  `̀bbeeiinngg  hhaanndd  iinn  gglloovvee'',,  aanndd  

hheennccee  ooff  bbeeiinngg  uunniitteedd..  
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TThhee  ssuuppppoorrtt  mmeemmbbeerr  rreecceeiivvee  ffrroomm  tthhee  ggrroouupp  iiss  ffeelltt  aass  iiff  ccoommiinngg  ffrroomm  aa  mmiirrrroorriinngg  

SSeellff--oobbjjeecctt,,  nnoott  ccoommpplleetteellyy  sseeppaarraatteedd  ffrroomm  tthheeiirr  SSeellff  aanndd  tthhaatt  pprroodduucceess  aanndd  

ssttrreennggtthheennss  aa  ppoossiittiivvee  iimmaaggee  ooff  tthhee  SSeellff..    IInn  aaddddiittiioonn  tthhee  pprriimmaarryy  nnaarrcciissssiissttiicc  nneeeeddss  

aarree  mmeett,,  nnoott  oonnllyy  tthhrroouugghh  tthhiiss  ffeeaattuurree,,  bbuutt  aallssoo  bbyy  ttrraannssffeerrrriinngg  tthhee  ppeerrffeeccttiioonn  ooff  tthhee  

aallll--ppoowweerrffuull  SSeellff  oonnttoo  tthhee  ggrroouupp..    TThhee  ggrroouupp  aass  aann  iiddeeaalliizzeedd  SSeellff--oobbjjeecctt  iiss  

eexxppeerriieenncceedd  aass  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  sseellff..  

  

FFoorr  iittss  mmeemmbbeerrss  tthhee  ggrroouupp  iiss  aallssoo  tthhee  ssoouurrccee  ooff  ootthheerr  eexxppeerriieenncceess,,  aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  

mmoorree  rreeaalliissttiicc  ccoonnffiirrmmaattiioonnss  ooff  tthhee  SSeellff  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aass  tthhee  mmiirrrroorriinngg  

rreeqquuiirreemmeennttss  ((tthhee  mmiirrrroorriinngg  SSeellff--oobbjjeecctt))  ooff  tthhee  nneeeedd  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  iiddeeaallss  ooff  ccaallmm  aanndd  

ssttrreennggtthh  ((iiddeeaall  SSeellff--oobbjjeecctt))..    IInn  ffaacctt  tthhee  ggrroouupp''ss  mmeemmbbeerrss  aacchhiieevvee  aa  vvaagguuee  bbuutt  ddeeeepp  

aallll--ppeerrvvaassiivvee  ffeeeelliinngg  ooff  sseeccuurriittyy  dduuee  ttoo  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ootthheerr  ppeeooppllee  ((vvooiicceess,,  ssmmeellllss,,  

eemmoottiioonnss,,  nnooiisseess))..    AAllll  tthhiiss  ggiivveess  aa  sseennssee  ooff  bbeelloonnggiinngg  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  mmaakkeess  

tthheemm  ffeeeell  hhuummaannss  aammoonngg  hhuummaannss..    TThheessee  sseennssaattiioonnss  ccaannnnoott  bbee  eexxppllaaiinneedd  iinn  tteerrmmss  ooff  

aa  mmiirrrroorr  rreessppoonnssee  oorr  ooff  ffuussiioonn  wwiitthh  tthhee  iiddeeaall..    TThheeiirr  pprreesseennccee  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  ggrroouupp  

rreessppoonnddss  ttoo  aa  tthhiirrdd  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  tthhee  SSeellff--oobbjjeecctt,,  tthhaatt  ooff  aa  ttwwiinnsshhiipp  oorr  aalltteerr--eeggoo..44

  

AA  ffiifftthh  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  iiss  tthhee  bbaassiicc  ttoonnee  ooff  tthhee  ggrroouupp..    TThhee  

eennvviirroonnmmeenntt  tthhee  ggrroouupp  pprroovviiddeess  wwaass  ddeessccrriibbeedd  bbyy  AAnnzziieeuu  aanndd  MMaarrttiinn  ((11999900))  

ffoolllloowwiinngg  FFrriittzz  RReeddll  aass  

tthhee  kkeeyy,,  ddeerriivviinngg  ffrroomm  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ffeeeelliinngg  uunnddeerrllyyiinngg  tthhee  lliiffee  ooff  aa  ggrroouupp,,  

tthhee  ssuumm  ooff  tthhee  eemmoottiioonnss  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  eeaacchh  mmeemmbbeerr  vviiss--aa--vviiss  tthhee  ootthheerrss,,  tthhee  

wwoorrkk  aanndd  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn,,  tthhee  ggrroouupp  aass  aa  uunniittyy  aanndd  tthhee  eexxtteerrnnaall  wwoorrlldd  ((AAnnzziieeuu  

aanndd  MMaarrttiinn  11999900,,  pp..  224455))..  
                                                                                                                      
44    KKoohhuutt''ss  iiddeeaass  oonn  tthhee  SSeellff  ((KKoohhuutt  11996666  aanndd  11997711))  uusseedd  hheerree,,  ffoollllooww  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  SSiiaannii  ((11999922))..  
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RReeddll''ss  ddeessccrriippttiioonn  eellaabboorraatteess  tthhee  iiddeeaa  ooff  tthhee  bbaassiicc  ttoonnee  ooff  tthhee  ggrroouupp..    IItt  ffoorrmmss  aa  

bbaacckkggrroouunndd  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  ppllaayy  tthhee  mmeemmbbeerr''ss  oowwnn  ffeeeelliinnggss  ddeerriivviinngg  ffrroomm  tthheeiirr  oowwnn  

uunnddeerrllyyiinngg  ffaannttaassiieess  aanndd  vvaalluueess  ppllaayy..  

  

FFiinnaallllyy  aa  ssiixxtthh  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  ooff  tthhee  ggrroouupp  ffoosstteerrss  aa  qquuaalliittyy  

ooff  aanniimmaattiioonn..    IItt  ddrraawwss  oouutt  ooff  mmeemmbbeerrss  ssoommee  ooff  tthhee  ddeeeeppeerr  aanndd  mmoorree  iinntteennssee  ffeeaattuurreess  

ooff  tthheeiirr  ppeerrssoonnaalliittyy..    TThheessee  aarree  bbrroouugghhtt  ttoo  lliiffee  iinn  tthhee  ggrroouupp  tthhoouugghh  tthheeyy  hhaavvee  aallwwaayyss  

bbeeeenn  pprreesseenntt  iinn  aa  ddoorrmmaanntt  aanndd  hhiiddddeenn  ffoorrmm  ((PPaassoolliinnii  11995566))..  

  

  

NNeeggaattiivvee  aassppeeccttss  ooff  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy

  

IItt  iiss  cceerrttaaiinnllyy  ttrruuee  tthhaatt  tthhee  ggrroouupp  II  hhaavvee  ddeessccrriibbeedd  iiss  aa  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  ggrroouupp  aass  iitt  

sshhoouulldd  bbee,,  rraatthheerr  tthhaann  aass  iitt  iiss..    AAccttuuaallllyy  iinn  cceerrttaaiinn  ggrroouuppss,,  tthhee  cclliimmaattee  iiss  iinncclleemmeenntt,,  

ddiissccoouurraaggiinngg  aanndd  nneeggaattiivvee..    IItt  iiss  aallssoo  ttrruuee  tthhaatt,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  iinnssttiittuuttiioonnss  ((tteeaammss  iinn  

mmeennttaall  hheeaalltthh  sseerrvviicceess,,  cceennttrreess  aanndd  hhoossppiittaallss))  ccoonnfflliiccttss  ooccccuuppyy  mmoosstt  ooff  tthhee  ttiimmee..    TThhee  

mmeemmbbeerrss  ccoouulldd  ooccccuuppyy  tthheemmsseellvveess  iinn  mmoorree  pprrooffiittaabbllee  aanndd  ssaattiissffaaccttoorryy  wwaayyss..  

  

AA  nneeggaattiivvee  aattmmoosspphheerree,,  hhoowweevveerr,,  ccaann  bbee  hhiigghhllyy  aalllluurriinngg..    IItt  ccaann  ffeeeedd  oonn  iittsseellff  aanndd  ccaann  

bbeeccoommee  sseellff--rreepplliiccaattiinngg;;  aanndd  tthhuuss  iitt  aaffffeeccttss  aannyy  mmeennttaall  aaccttiivviittyy  iinncclluuddiinngg  tthhoouugghhtt..    IInn  

tthhiiss  ccaassee,,  tthhee  eemmoottiioonnaall  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhee  ggrroouupp  sseeeemmss  ttoo  mmaanniiffeesstt  iittsseellff  oonnllyy  tthhrroouugghh  

tthhee  ppoowweerrffuull  ffeeeelliinnggss  ooff  hhaattrreedd,,  ccoonntteemmpptt  aanndd  iinnddiiffffeerreennccee..    AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  eemmoottiioonnaall  

bboonndd  wwiitthh  tthhee  ggrroouupp  mmaakkeess  mmeemmbbeerrss  ffeeeell  eemmppttyy  rraatthheerr  tthhaann  ffuullll,,  ccaappttiivvee  iinnsstteeaadd  ooff  

ffrreeee..    TThhiiss  ppeerrvvaassiivvee  eemmoottiioonnaall  bboonndd  bbeeccoommeess  tthhee  bbuuiillddiinngg  bbaassiiss  ffoorr  wwhhaatt  II  ccaallll  `̀  aa  

ssyysstteemm  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmiissbbeelloonnggiinngg''..    AAss  aa  rreessuulltt  eevveerryyoonnee  hhaass  aann  eexxttrreemmeellyy  
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ddiimmiinniisshheedd  sseellff  aanndd  ppeerrssoonnaalliittyy..    OOfftteenn  tthheessee  ffeeaattuurreess  aarree  lliinnkkeedd  wwiitthh  ccoommppllaacceenntt  aanndd  

ccoommpplliiaanntt  aattttiittuuddeess  ttoo  aauutthhoorriittyy..  

  

TThhiiss  aassssoocciiaattiioonn  ooff  sseellff--ddeevvaalluuaattiioonn  aanndd  ccoommppllaacceennccyy  ddeessccrriibbeess  aann  iinnttrraappssyycchhiicc  

ccoonnffiigguurraattiioonn  tthhaatt  tthhee  ggrroouupp  nneeeeddss  ttoo  rreeccrreeaattee  iinn  iittss  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  aannaallyysstt  

aanndd//oorr  tthhee  ggrroouupp  eessttaabblliisshhmmeenntt..    TThhee  ppaattiieenntt  aassppiirreess  ttoo  aacchhiieevvee  aann  iimmaaggee  ooff  wwoorrtthh  

wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttoo  ddoo  aannyytthhiinngg  aabboouutt  hhiimmsseellff;;  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd  yyeett  wwiitthhoouutt  ddeeaalliinngg  wwiitthh  

tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  iinnhheerreenntt  iinn  cchhaannggiinngg..    TThhee  aannaallyysstt  wwiisshheess  `̀eevveerryytthhiinngg  ttoo  bbee  ffiinnee''  aanndd  

ppaattiieennttss  ttoo  sshhooww  dduuee  iimmpprroovveemmeenntt..    IInn  ppaarrttiiccuullaarr  hhee  wwaannttss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ddiirreecctt  oorr  

iinnddiirreecctt  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  mmeennttaall  aanndd  eemmoottiioonnaall  ffoorrcceess  iinn  tthhee  ggrroouupp,,  iinn  tthhee  mmeemmbbeerrss  

aanndd  hhiimmsseellff..    TThheessee  ttwwoo  ccoonnccuurrrreenntt  nneeeeddss,,  tthhee  ppaattiieenntt''ss  aanndd  tthhee  aannaallyysstt''ss,,  ddeepprriivvee  tthhee  

mmeeeettiinngg  ooff  iittss  ssiiggnniiffiiccaannccee..    TThhee  rreessuulltt  iiss  tthhee  ddeennuuddiinngg  ooff  eexxppeerriieennccee..    TThhiiss  vvooiidd,,  

eemmppttyy  ooff  tthhoouugghhtt  aanndd  ffrreeeeddoomm,,  ggeenneerraatteess  ddiissaappppooiinnttmmeenntt,,  ddiissttrruusstt,,  iinnsseeccuurriittyy  aanndd  

iinnccrreeaassiinnggllyy  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ccoonnffiirrmmaattiioonn..    TThhee  eemmoottiioonnaall  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhee  ggrroouupp  

rreemmaaiinnss  bbuutt  iitt  bbeeccoommeess  aa  ssoouurrccee  ooff  iimmpprroovveemmeenntt  rraatthheerr  tthhaann  ggrroowwtthh..  

  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthheessee  ssiittuuaattiioonnss,,  tthhee  aannaallyysstt  mmuusstt  bbeeaarr  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhiiss  ppaallll  ooff  

iinnddiiffffeerreennccee  aanndd  aappaatthhyy  ccoonncceeaallss  tthhee  ssmmoouullddeerriinngg  aasshheess  ooff  iinntteennssee  ppoossiittiivvee  ffeeeelliinnggss..  

  

  

TThhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  aannaallyysstt

  

AA  tthhoorroouugghh  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  nneeggaattiivvee  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ggrroouupp''ss  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  ggooeess  

bbeeyyoonndd  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee..    II  wwiillll  nnooww  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  tthhaatt  tthhee  nnoottiioonn  

ooff  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  ccaann  mmaakkee  ttoo  ddeeffiinniinngg  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ggrroouupp  lleeaaddeerr..    BBeeffoorree  
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ssttaarrttiinngg  tthhiiss,,  II  wwiillll  ssuummmmaarriissee  tthhee  bbaassiicc  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  lleeaaddeerr''ss  ffuunnccttiioonn::  ((aa))  tthhee  

aannaallyysstt  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aa  ggrroouupp  hhaass  aa  ttaasskk  wwhhaatt  iiss  sslliigghhttllyy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  oonnee  hhee  

wwoouulldd  hhaavvee  iinn  aa  ttrraaddiittiioonnaall  ppssyycchhoo--aannaallyyttiicc  sseettttiinngg;;  ((bb))  hhee  hhaass  ttoo  ppuurrssuuee  ttwwoo  

ccoonnccuurrrreenntt  oobbjjeeccttiivveess  --  ddeevveellooppiinngg  tthhee  aabbiilliittiieess  aanndd  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppaattiieennttss,,  

aanndd  iimmpprroovviinngg  tthhee  cclloosseenneessss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  ggrroouupp  aass  aa  wwhhoollee..  

  

II  wwiillll  ccoonncceennttrraattee  iinn  tthhee  llaasstt  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  oonn  tthhee  llaatttteerr  aassppeecctt;;  iinn  ffaacctt,,  iitt  iiss  tthhee  oonnee  

tthhaatt  ssppeecciiffiiccaallllyy  cchhaarraacctteerriizzeess  tthhee  wwoorrkk  iinn  tthhee  ggrroouupp  sseettttiinngg..  

  

  

TThhee  aannaallyysstt''ss  ppoossiittiioonn

  

IInn  mmyy  eexxppeerriieennccee,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ggrroouupp  lleeaaddeerr  ttoo  hhaavvee  aann  `̀iinntteerrnnaall''  rroollee,,  bbuutt  

aallssoo  aanndd  `̀eexxttrraa--tteerrrriittoorriiaall''  oonnee..    II  wwiillll  ccllaarriiffyy  tthheessee  tteerrmmss..    TToo  eexxppllaaiinn  tthhee  `̀iinntteerrnnaall''  

ppoossiittiioonn,,  II  wwiillll  uussee  aann  aannaallooggyy..    IItt  iiss  aa  ttiimmee--hhoonnoouurreedd  eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  tthhee  ddooccttoorr  

sshhoouulldd  bbee  ggeennttllee  aanndd  iinnvvoollvveedd  dduurriinngg  hhiiss  oobbjjeeccttiivvee  ((pphhyyssiiccaall))  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aa  

ppaattiieenntt;;  hhee  sshhoouulldd  `̀ttoouucchh  tthhee  aaffffeecctteedd  ppaarrtt  wwiitthh  ssuuffffeerriinngg  hhaannddss''..    TThhiiss  ssuuggggeesstt  tthhaatt,,  bbyy  

ffeeeelliinngg  tthhee  ddiisseeaassee  iinn  hhiiss  hhaannddss,,  tthhee  ddooccttoorr  wwiillll  ttoouucchh  tthhee  ppaattiieenntt  ggeennttllyy  aanndd  wwiillll  

ppeerrcceeiivvee  hhiiss  ssuuffffeerriinngg  tthhrroouugghh  hhiiss  oowwnn..    SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  ggrroouupp  lleeaaddeerr  hhaass  ttoo  uussee  hhiiss  

oowwnn  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  ffaannttaassiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggrraasspp  tthhee  mmeemmbbeerrss''  ffeeaarrss  aanndd  ffaannttaassiieess;;  aanndd  

eessppeecciiaallllyy  tthhee  ffeeeelliinnggss  aanndd  tthhee  ffaannttaassiieess  ooccccuurrrriinngg  dduurriinngg  tthhee  sseessssiioonn..    HHiiss  ppeerrssoonnaall  

eexxppeerriieennccee,,  ggeenneerraallllyy  nnoott  mmaaddee  eexxpplliicciitt,,  wwiillll  rreepprreesseenntt  aa  sseennssiittiivvee  aanndd  fflleexxiibbllee  ttooooll  ttoo  

ppeerrcceeiivvee  tthhee  eemmoottiioonnss  tthhaatt  aarree  pprreesseenntt  dduurriinngg  tthhee  sseessssiioonn  wwiitthhiinn  hhiimmsseellff  aanndd  wwiitthhiinn  

tthhee  ggrroouupp..  
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TThhee  aannaallyysstt  wwiillll  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ggrroouupp''ss  oonnggooiinngg  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  wwiitthhoouutt  

hhoowweevveerr  ccoommpplleetteellyy  ggiivviinngg  hhiimmsseellff  uupp  ttoo  tthhee  sshhaarreedd  eexxppeerriieennccee..    HHee  wwiillll  ccoommee  iinnttoo  

ccoonnttaacctt  wwiitthh  iitt  tthhrroouugghh  hhiiss  oowwnn  eemmoottiioonnss  tthhaatt  rreemmaaiinn  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  eexxtteenntt  aauuttoonnoommoouuss  

ffrroomm  tthhoossee  aarriissiinngg  dduurriinngg  aa  sseessssiioonn..    IInn  oorrddeerr  ttoo  ccllaarriiffyy  tthhiiss  `̀eexxttrraa--tteerrrriittoorriiaall''  ppoossiittiioonn  

II  wwiillll  uussee  tthhee  nnoottiioonnss  ooff  tthhee  `̀ggrroouupp--iinnssttiittuuttiioonn''  aanndd  tthhee  `̀ggrroouupp--eexxppeerriieennccee''..  

  

TTwwoo  ttrreennddss  ccaann  bbee  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  lliiffee  ooff  aa  ggrroouupp..    TThhee  ffiirrsstt  oonnee  ((tthhee  ggrroouupp--

iinnssttiittuuttiioonn))  ccooiinncciiddeess  wwiitthh  tthhee  bbiirrtthh  ooff  tthhee  ggrroouupp  aass  aa  ssmmaallll  ccoommmmuunniittyy..    tthheerreeffoorree,,  tthhee  

mmeemmbbeerrss  ddoo  nnoott  oonnllyy  lliivvee  iinntteennsseellyy  aanndd  sshhaarree  vvaalluueess,,  aassppiirraattiioonn  aanndd  eemmoottiioonnss,,  bbuutt  

tthheeyy  aallssoo  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee  tthheemm..    TThhee  sseeccoonndd  ttrreenndd  ((tthhee  ggrroouupp--eexxppeerriieennccee))  mmaaiinnllyy  

ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ggrroouupp''ss    aannaallyyttiiccaall  ttaasskk..    TThhiiss  ttaasskk  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ffooccuuss  aatttteennttiioonn  oonn  

ffaannttaassiieess  aanndd  eemmoottiioonnss,,  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  iinntteerrnnaall  tteennssiioonnss  aanndd  ttoo  ppaassss  ffrroomm  ppaasstt  ttoo  nneeww  

eexxppeerriieenncceess..    TThheessee  ttwwoo  aassppeeccttss  aarree  ssoommeewwhhaatt  ccoommpplliimmeennttaarryy..    IInn  ffaacctt,,  tthhee  ccoohheessiioonn  

aanndd  tthhee  ssttaabbiilliittyy  ttyyppiiccaall  ooff  tthhee  ggrroouupp--iinnssttiittuuttiioonn  pprroovviiddee  tthhee  nneecceessssaarryy  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  

ggrroouupp''ss  ccooggnniittiivvee  aanndd  aannaallyyttiiccaall  ffuunnccttiioonn..    HHoowweevveerr  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  ggrroouupp  aass  aa  

ssmmaallll  ffrriieennddllyy  aanndd  pprrootteeccttiivvee  ccoommmmuunniittyy  ccaann  hhaammppeerr  tthhee  aannaallyyssiiss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  

ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  mmiigghhtt  pprriivviilleeggee  ssttaabbiilliittyy  oovveerr  kknnoowwlleeddggee,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  ccrreeaattee  aanndd  

eemmoottiioonnaall  ttuurrbbuulleennccee..    AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  aannaallyyttiiccaall  ggrroouupp  sshhoouulldd  nnoott  bbee  cchhaarraacctteerriizzeedd  

ssoo  mmuucchh  bbyy  iinnssttiittuuttiioonnaalliizziinngg  aassppeeccttss  bbuutt  rraatthheerr  bbyy  tthhiinnkkiinngg  aanndd  eemmoottiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt..  

  

BByy  `̀eexxttrraa--tteerrrriittoorriiaalliittyy''  II  mmeeaann  aa  sseeppaarraattiioonn  ffrroomm  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizziinngg  ttrreenndd  iinn  tthhee  

ggrroouupp..    HHeennccee,,  tthhee  aannaallyysstt  ddooeess  nnoott  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  eevveerr--pprreesseenntt  tteennddeennccyy  ttoo  rreeppeeaatt  

ssllooggaannss  aanndd  cclliicchhss,,  ttoo  ssttaabbiilliizzee  tthhee  rreellaattiioonnaall  nneettwwoorrkk  iinnttoo  ffiixxeedd  rroolleess  aanndd  ttoo  

iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee  vvaalluueess,,  aassppiirraattiioonnss  aanndd  eemmoottiioonnss..    IInn  aa  wwoorrdd,,  hhee  ddooeess  nnoott  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  
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ttrraannssffoorrmmiinngg  tthhee  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  iinnttoo  aa  mmuusseeuumm  ddiissppllaayyiinngg  tthhee  ggrroouupp''ss  hhiissttoorryy  

aanndd  eevveennttss..    IInnddeeeedd  hhee  ttrriieess  ttoo  rreevviivvee  tthhee  ffeeeelliinnggss  tthhaatt  hhaavvee  ddeecclliinneedd  iinnttoo  ccoonnvveennttiioonn,,  

aanndd  ttoo  sshhaakkee  tthhee  lloonnggssttaannddiinngg  ccrryyssttaalllliizzeedd  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  ggrroouupp  iittsseellff..    hhee  ddooeess  

tthhiiss  wwiitthh  kkiinnddnneessss  aanndd  rreessppeecctt;;  ffoorr  eexxaammppllee,,  bbyy  eennaabblliinngg  tthhee  eexxppeerriieennccee  ttoo  bbee  lliivveedd  

ffrroomm  aa  nneeww  ppeerrssppeeccttiivvee,,  oorr  bbyy  ggiivviinngg  aa  ppllaaccee  ttoo  nneegglleecctteedd  eemmoottiioonnss..    BByy  `̀eexxttrraa--

tteerrrriittoorriiaalliittyy''  II  aallssoo  mmeeaann  tthhee  sseeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  aannaallyysstt  ffrroomm  ssoommee  ooff  hhiiss  oowwnn  ttrraaiittss,,  tthhee  

oonneess  tthhaatt  nneeeedd  tthhee  ccoonnsseennssuuss  aanndd  tthhee  aannoonnyymmiittyy  ooff  tthhee  ggrroouupp..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  

mmoovviinngg  aawwaayy  ffrroomm  ppeeooppllee  iiss  nnoott  eennoouugghh,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  mmoovvee  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  

ccoommmmoonn  rreessppoonnsseess  hhee  ffiinnddss  iinn  hhiimmsseellff..    IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  bbee  oobbjjeeccttiivvee  iinn  tthhiiss  wwaayy  

ffrroomm  oouurrsseellvveess  ((MMoonnttaaiiggnnee  11559955)),,  MMaalliinnoowwsskkii  11992222,,  ddii  NNoorrsscchhiiaa  11998811))..  

  

  

TTeecchhnniiqquuee

  

TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  ssoommee  ppooiinnttss  aabboouutt  tteecchhnniiqquuee..    TThhee  ffiirrsstt  iiss  vveerryy  ggeenneerraall..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  

ffoorr  tthhee  aannaallyysstt  ttoo  hhaavvee  aa  cclleeaarr  iiddeeaa  ooff  tthhee  bboonnddss  tthhaatt  tthhee  mmeemmbbeerrss  eessttaabblliisshh  wwiitthh  tthhee  

ggrroouupp  aass  aann  oobbjjeecctt  aanndd  aass  aa  SSeellff--oobbjjeecctt..    TThhee  ccoonncceepptt  ooff  tthhee  ggrroouupp''ss  bbiiooggrraapphhyy  iiss  aa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  aa  ggrreeaatteerr  aawwaarreenneessss  ooff  tthheessee  ddiimmeennssiioonnss..    IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  iitt  wwiillll  hheellpp  tthhee  

aannaallyysstt  ttoo  aaccqquuiirree  tthhee  sskkiillll  tthhaatt  KKoohhuutt  ddeeffiinneedd  aass  eemmppaatthhyy  iinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  aann  

iinnddiivviidduuaall  ppssyycchhoo--aannaallyyssiiss..    WWoollff  eellaabboorraatteess  KKoohhuutt''ss  nnoottiioonn::  

IInn  KKoohhuutt''ss  vviieeww,,  tthhiiss  tteerrmm,,  `̀eemmppaatthhyy'',,  iiss  ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  vviiccaarriioouuss  

iinnttrroossppeeccttiioonn..    IItt  iiss  aa  wwaayy  ttoo  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssttaattee  ooff  aannootthheerr  

ppeerrssoonn,,  tthhuuss  ffeeeelliinngg  iinn  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ootthheerr......    AAss  aa  rreelliiaabbllee  ttooooll  ttoo  oobbttaaiinn  

uusseeffuull  ddaattaa  ffoorr  ppssyycchhoo--aannaallyyssiiss,,  eemmppaatthhyy  ddeeppeennddss  ooff  tthhee  tthheerraappiisstt''ss  ttrraaiinniinngg  aanndd  

eexxppeerriieennccee  iinn  uussiinngg  iitt  iinn  aa  ccoonnttrroolllleedd  wwaayy..    MMoorreeoovveerr,,  iitt  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ccaarreeffuull  
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sseellff--mmoonniittoorriinngg  ooff  ppootteennttiiaall  ccoouunntteerr--ttrraannssffeerreennttiiaall  ddiissttoorrttiioonnss  ((WWoollff  11998888,,  pp..  

118811))  

TThhee  sseeccoonndd  ppooiinntt  ccoonncceerrnnss  tthhee  ssuuppppoorrtt  tthhaatt  hhee  mmuusstt  pprroovviiddee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aann  

aaddeeqquuaattee  eemmoottiioonnaall  aanndd  iinntteelllleeccttuuaall  cclliimmaattee..    TThhee  aannaallyysstt  ssttrriivveess  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  

vviieewwppooiinntt  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  ssppeeaakkiinngg..    HHee  rreeffrraaiinnss  ffrroomm  oovveerrrriiddiinngg  wwhhaatt  eeaacchh  

mmeemmbbeerr  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  eexxpprreessss  wwiitthh  hhiiss  oowwnn  ooppiinniioonnss..    HHee  ppuuttss  ffoorrwwaarrdd  hhiiss  ssiinncceerree  iiddeeaass  

aanndd  ppooiinnttss  ooff  vviieeww  oonn  eevveerryy  ssuubbjjeecctt  oonn  wwhhiicchh  hhee  ddeeeemmss  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  iinntteerrvveennee..    

HHoowweevveerr  hhee  aavvooiiddss  ddooiinngg  ssoo  iinn  aa  cchhaalllleennggiinngg  wwaayy..    TThhrroouugghh  hhiiss  bbeehhaavviioouurr,,  hhiiss  ttoonnee  

aanndd  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  hhiiss  ssttaatteemmeennttss,,  hhee  hheellppss  ccrreeaattee  tthhee  nneecceessssaarryy  aattmmoosspphheerree  ffoorr  

lliisstteenniinngg  sseerriioouussllyy  aanndd  ppaarrttiicciippaattiinngg..    OOff  ccoouurrssee  tthhee  aannaallyysstt  mmuusstt  nnoott  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  

aass,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  aa  ppeerrssoonn  iinn  cchhaarrggee  ooff  aa  wwoorrkk  tteeaamm..    FFoorr  ppssyycchhiiaattrriicc  tteeaammss  iitt  iiss  

nneecceessssaarryy  ttoo  sseeppaarraattee  tthhee  rroollee  aanndd  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  hhiieerraarrcchhiiccaall  lleeaaddeerr  wwiitthh  cclliinniiccaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ((ssuucchh  aass  tthhee  cchhiieeff  pphhyyssiicciiaann))  ffrroomm  tthhoossee  ooff  tthhee  cclliinniiccaall  ssuuppeerrvviissoorr..    IInn  

ttuurrnn  tthheessee  mmeennttaall,,  eemmoottiioonnaall  aanndd  mmaatteerriiaall  ccoonnddiittiioonnss  ccrreeaattee  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aa  

ppoossiittiivvee  eexxppeerriieennccee  wwhheenn  pprroobblleemmss  aarree  aaddddrreesssseedd..  

  

TThhee  tthhiirrdd  ppooiinntt  aabboouutt  tteecchhnniiqquuee  ccoonncceerrnnss  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ggrroouupp''ss  

eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  aanndd  tthhee  ppaattiieenntt''ss  sseellff--eesstteeeemm..    TThhee  iimmppoorrttaannccee  tthhaatt  tthhee  mmeemmbbeerrss  

aattttaacchh  ttoo  tthhee  ggoooodd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  ggrroouupp  ddooeess  nnoott  oonnllyy  ddeeppeenndd  oonn  tthheeiirr  nneeeedd  ttoo  

mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ffiiccttiioonn  tthhaatt  tthhee  ggrroouupp  iiss  aa  ppaarraaddiissee..    TThheerree  iiss  aa  sseeccoonndd  rreeaassoonn::  tthhee  

rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthheeiirr  sseellff--eesstteeeemm  iiss  llaarrggeellyy  aanndd  uullttiimmaatteellyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  aa  vvaalliidd  aanndd  

ccaappaabbllee  ggrroouupp..    TThhee  nnoottiioonn  ooff  aann  eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy  iinn  tthhee  ggrroouupp  iiss  aa  uusseeffuull  

ccoonncceeppttuuaall  iinnssttrruummeenntt  ttoo  aasssseessss  tthhiiss  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  mmeemmbbeerrss  sseellff--eesstteeeemm  aanndd  

tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  ggrroouupp..  
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CCoonncclluussiioonnss

  

II  hhaavvee  ttrriieedd  ttoo  iinnttrroodduuccee  aann  iiddeeaa  wwhhiicchh  II  hhaavvee  ccaalllleedd  tthhee  `̀eemmoottiioonnaall  bbiiooggrraapphhyy''..    IItt  iiss  

ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  mmaannyy  ootthheerr  iiddeeaass  ssoommee  ooff  wwhhiicchh  II  hhaavvee  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr..    BBuutt  II  

aanntteedd  ttoo  sshhooww  tthhaatt  iitt  iiss  rreelleevvaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  hhiissttoorryy  aanndd  lliiffee  ooff  aa  tthheerraappeeuuttiicc  

ggrroouupp..    AAnndd  ttoo  ccrreeaattee  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  tthhee  tteecchhnniiqquuee  ooff  tthhee  lleeaaddeerr..    

TThhiiss  ccaann  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  uunnddeerrssttaannddiinngg  iinnssttiittuuttiioonnss::  iiff  aa  ccoommmmuunniittyy  lleeaaddeerr  iiss  nnoott  aann  

eemmoottiioonnaall  lleeaaddeerr,,  oorr  hhee  iiss  nnoott  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  bbeessiiddee  ssoommeeoonnee  wwhhoo  iiss  aann  eemmoottiioonnaallllyy  

fflleexxiibbllee  lleeaaddeerr,,  hhiiss  wwoorrkk  wwiillll  aarroouussee  ssttrroonngg  ccoonnfflliiccttiinngg  mmoovveemmeennttss  iinn  tthhee  ggrroouupp  tthhaatt  

hhee  wwiillll  ssppeenndd  mmoosstt  ooff  hhiiss  ttiimmee  ffaacciinngg  ccoonnfflliicctt..  

  

IIff  hhee  ddooeess  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  hhiissttoorryy  aanndd  tthhee  ttrraaddiittiioonnss  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  tthhee  

sseeccrreett  tthhiinnggss  tthhaatt  tthhee  mmeemmbbeerrss  hhoolldd  ddeeaarr  --  eevveenn  iiff  nneevveerr  eexxpprreesssseedd  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  

ssttrroonngg  nneeggaattiivvee  ffeeeelliinnggss))  --  tthheenn  hhee  mmaayy  tthhiinnkk  hhee  mmaakkeess  pprrooggrreessss  iinn  lleeaaddiinngg  tthhee  

iinnssttiittuuttiioonn,,  bbuutt  ssoooonneerr  oorr  llaatteerr  hhee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ffaaccee  tthhaatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  hhaass  aa  hheeaarrtt..    HHee  

wwiillll  ffiinndd  tthhaatt  tthhee  hheeaarrtt  iiss  nnoott  wwiitthh  hhiimm..  
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