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Despre Autor:
Barbara Ruegger are o experienţă de lucru mai mare de 20 ani, atât în Vest, cît şi în
ţările din Sud. De-a lungul timpului a ocupat mai multe funcţii în lucrarea cu copiii, cum ar fi
conducător a unui grup de rugăciune a copiilor, coordonarea bisericii copiilor, dar şi lucru
întro casă pentru tineri infractori din Suedia. În 1999, se mută India împreună cu organizaţia
King’s Kids/YWAM ca să ajute la iniţierea unei lucrări cu copii străzii şi pregătirea adulţilorto
help start a ministry among street chil pentru lucrarea cu copiii. A condus organizaţia King’s
Kids pentru Asia de Sud şi este implicată în cîteva reţele şi grupuri de slujire. Acest manual
face parte din lucrarea sa de Masterat în Dezvoltarea Globală a Copilului.
Imagini:
Toate imaginile sunt proprietatea autorului şi nu reprezintă neapărat copii cu probleme
emoţionale, ci sunt folosite pentru a ilustra subiectul.
Introducere
Mai bine de 20 de ani lucrez cu copiii atît din Vest, cît şi din Asia de Sud şi alte ţări.
Pe parcursul acestor ani, un grup de copii mi-a atras atenţia în mod deosebit, şi anume cei
care trăiesc în orfelinate sau case/cămine speciale. În unele ţări, aceşti copii sufereau foarte
mult şi erau adesea neglijaţi. Uneori din lipsă de bani sau resurse. Dar vizitând aceste
instituţii din diverse ţări, am observat că, în multe cazuri, era vorba de lipsa unui personal
pregătit, înţelegător şi afectuos care să fi fost instruit despre nevoile adevărate ale copiilor şi
cum să le abordeze corect.
Deseori am avut impresia ca oamenii cred că dacă le oferă hrană, locuinţă şi
educaţie, copiii aceştea primesc tot ce au nevoie. Am auzit nu o dată zicîndu-se: 'Acest copil

primeşte aici destulă dragoste şi îngrijire'. Mulţi oameni nu realizează toate nevoile unui copil
şi aceştea cresc fără ca ele să le fie împlinite.
Deja la sfîrşitul anilor 30, începutul anilor 40, John Bowlby şi alţii spuneau1: “Copiii a
căror nevoi nu sunt împlinite la o vărstă fragedă vor avea probleme de formare a legăturilor
emoţionale”. În mod special copiii care cresc în instituţii sunt în pericol de a nu sti cum să se
relaţioneze corect cu asistenţii săi maternali/educatorii săi şi prin urmare mulţi dintre ei
suferă de tulburări emoţionale.
Este important ca noi să înţelegem nevoile unui copil, cum putem să i le împlinim şi
cum să comunicăm cu un copil care a suferit mult în copilăria lui timpurie şi care nu poate
primi dragostea care i se oferă mai tîrziu în viaţă.
Pentru a fi în stare să ajute această categorie de copii, persoanele care lucrează în
instituţiile de stat trebuie să cunoască despre rolul afecţiunii în dezvoltarea armonioasă a
unui copil, precum şi impactul negativ pe care îl are un ataşament emoţional defectuos
asupra copilului. Acest manual vine să ajute asistenţii maternali/îngrijitorii să capete
înţelegere asupra acestui aspect.
Am constatat că cel mai mare succes în lucru cu copiii care suferă de tulburări
emoţionale sunt credincioşii, care cred că dragostea lui Dumnezeu poate ajuta aceşti copii
să fie vindecaţi. Aceşti oameni m-au învăţat şi m-au inspirat să scriu acest ghid, şi sper că şi
dvs veţi fi inspiraţi!
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Teoria despre originile tulburărilor emoţionale
Înaintea anilor 50 se credea că copiii mici nu pot suferi emoţional, întrucît emoţiile lor
se dezvoltă la o vîrstă mai tîrzie2. Deci, era bine că ei să fie educaţi în orfelinate mari, în
pătuţuri, fiind supravegheaţi de cîţiva îngrijitori care urmăreau după nevoile lor fizice.
Dar în anii 30 o nouă ramură a medicinii a apărut. Au apărut primele secţii şi spitale
de psihiatrie pentru copii şi psihiatrii au încpeut să descrie copii care păreau fără emoţii şi nu
răpundeau dragostei. În 1939 John Bowlby, un medic tînăr din Anglia a publicat o lucrare în
care studiase 36 de infractori tineri, cu vârsta între 6 şi 16, şi care arîta că experienţa lor din
copilărie timpurie i-a dus la anumite tulburări psihologice.3. El a arătat legătura dintre
purtarea lor infracţională cu lipsa mamei de la o vârstă devreme, afirmaţie ce ”suna a
nebunie în acele vremuri.”4 “ Dar cu timpul, alţi cercetători au trecut de partea lui John
Bowlby, şi au putut să confirme afirmaţiile lui şi să definească o stare la copii pe care astăzi
o numim Tulburare Emoţională. Dar pentru a înţelege Tulburarea Emoţională, noi trebuie să
înţelegem ce înseamnă o Legătură Emoţională.
Ce este legătura emoţională/ataşamentul?
“Legătura emoţională sau ataşamentul este o conecţiune profundă de lungă durată
care se stabileşte între un copil şi îngrijitorul său pe parcursul primilor ani de viaţă. Ea
influenţează fiecare aspect al fiinţei umane – mintea, corpul, emoţiile, relaţiile şi
valorile.”5
Această conecţiune profundă care în mod normal se stabileşte între mamă şi copilul
mic va ajuta mai târziu copilul să formeze relaţii bune, de încredere cu alţi oameni pe care
acesta îi va întâlni de-a lungul timpului. Legătura emoţională între părinte şi copil nu este
unilaterală, ci este o relaţie la care ambele părţi contribuie, atât părintele, cît şi copilul.
Această legătură emoţională nu este ceva ce părintele îl învaţă pe copil, ci este ceva ce ei
crează împreună atunci când interacţionează unul cu celălalt. Părinţii se îngrijesc de nevoile
majore ale copilului mic cum ar fi hrana, igiena, dragostea şi grija, iar copilul, drept răspuns,
este fericit, mulţumit şi le zâmbeşte înapoi. După legătura iniţială cu mama sa, copilul va
stabili legături emoţionale cu alte persoane apropiate, în special tatăl, care joacă un rol
important în viaţa copilului. În timp ce rolul mamelor este mai mult de a educa şi alina copilul,
2
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. Robert Karen. PH.D. Becoming Attached, First Relationships and how they shape our capacity to
love. (New York: Oxford University Press. 1998.) 26.
4
. Ibid., 50.
5
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taţilor le revine rolul de a le fi tovarăşi de joacă copiilor lor, lucru absolut necesar.6
Bowlby spune despre legătura emoţională: 'legătura emoţională [cu mama] este
schiţa celorlalte relaţii din viaţa copilului.'7
Este important să înţelegem că deşi uneori mama este absentă sau nu este în stare
să îngrijească de copil, acesta totuşi poate învăţa să formeze relaţii bune dacă există cineva
care doreşte să se implice în viaţa copilului. Pentru că un copil se va ataşa de acea persoană
care se va îngriji de nevoile lui pe o perioadă relativ lungă de timp. Astfel dacă relaţia unui
copil cu mama sa este una defectuoasă, care nu oferă siguranţă, este speranţa că copilul va
fi vindecat dacă în viaţa lui se implică cineva care să-i ofere grija necesară. Unii copii vor
alege pe tatăl lor ca şi persoana cu care să stabilească o legătură emoţională de încredere
dacă ei se simt nesiguri cu mama lor.
Un copil mic care experimentează o legătură emoţională de încredere cu părinţii săi,
de regulă va continua să ofere acelaşi gen de relaţii emoţionale fiind adolescent şi matur.8

Ce oferă o legătură emoţională stabilă unui copil
Mai întâi de toate o legătură emoţională de încredere oferă protecţie şi siguranţă unui
copil, şi implicit următoarele lucruri:

− un copil care se simte în siguranţă va explora locurile înconjurătoare atîta timp cît
mama lui se află prin preajmă pentru a alerga la ea, in caz că ceva necunoscut
apare.9

− doar un copil ce se simte in siguranţă va fi în stare să dezvolte sentimente de
competenţă şi autoapreciere.

− Prin exemplul părinţilor, sau a primilor îngrijitori, copilul dezvoltă valori precum mila,
empatia şi o conştiinţă.

− O legătură emoţională sigură îl ajută pe copil să facă faţă stresului şi să fie flexibil mai
tîrziu în viaţă (Vezi ciclul celui de al 2 lea an).

− Întrucât prima legătură emoţională pe care o are copilul este modelul după care îşi va
stabili relaţiile ulterioare, acest copil va şti să formeze relaţii bune şi sănătoase şi va
transmite copiilor săi acelaş tipar relaţional..10
6
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Factori care contribuie la formarea unei legături emoţionale sigure
Sunt câţiva factori care trebuie asiguraţi copilului ca el să înveţe a stabili legături
emoţionale de încredere cu mama sau cu îngrijitorul lui. Iată care sunt ei:11

− Atingerea: Atingerea este unul din cele mai importante simţuri pe care noi le
experimentăm întrucât o simţim pe tot corpul nostru, fie întrun mod plăcut, fie
neplăcut. Copiii au nevoie să fie mângîiaţi, este ceva ce mamele au făcut
dintotdeauna ţinând copilul aproape de corpul lor sau purtându-i după ele. O legătură
emoţională stabilă implică foarte multă atingere, care transmite copilului sentimentul
de grijă şi dragoste. Copiii mici suferă cînd sunt atinşi întur mod brutal şi violent.

− Contactul vizual: Copilul nou-născut poate să se concentreze pe lucrurile din
apropiere, cum ar fi faţa mamei lor atunci când îl alăptează. Acest contast vizual cu
mama lui este extrem de important pentur stabilirea unei legături afectuoase.
Contactul vizual transmite apropiere de persoana în ochii căreia copilul priveşte.

− Zâmbetele: Zâmbetul înseamnă bucurie, dragoste, satisfacţie pentru copil şi va
genera un alt zâmbet la copil ca şi răspuns.

− Discuţiile şi cântecele: Chiar dacă copilul nu înţelege cuvintele care i se spun, el va
înţelege sunetul şi va asculta muzica, fie prin vorbirea celui matur sau din cântec.
Copilul cunoaşte vocea mamei şi cea a tatălui său încă dinaintea naşterii şi auzindule, se va simţi în siguranţă.

− Mişcarea: Copiilor le place mişcarea încă de la o vârstă foarte mică. De fapt, de
fiecare dată când mama lor făcea mişcare, se mişcau şi ei în burta ei. Mişcarea îi
ajută pe copii să se dezvolte şi să legeni un copil este cel mai bun lucru pentru a-l
linişti atunci când plânge. Cu această nevoie se descurcă foarte bine tatăl.

− Împlinirea tuturor nevoilor majore ale copilului: Hrănirea copilului mic, asigurarea
căldurii, curăţeniei şi a comfortului necesar vor face copilul să se simtă în siguranţă şi
îl va învăţa încrederea.
Concepţia despre lume a unui copil cu ataşament emoţional sănătos
Bowlby a fost primul care a descris ceea ce el a numit 'modelul de funcţionare
internă'12 . El credea că, chiar şi copii care au un model negativ de relaţionare, pot să se
schimbe de-a lungul timpului, dacă se shimbă spre bine atitudinea cu care sunt trataţi.
11
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Copiii care au legături emoţionale sănătaose au o concepţie despre lume, despre
sine însuşi şi îngrijitorii săi pozitive. Ei vor percepe:

-

pe sine însuşi drept: buni, iubiţi, valoroşi şi competenţi.

-

îngrijitorii săi (în majoritatea cazurilor părinţii) drept: răspunzând în mod adecvat
nevoilor lor, iubitori, grijulii şi demni de încredere.

− Lumea în care trăiesc drept: un loc sigur şi viaţa ca meritând să fie trăită.
Copiii cu legături emoţionale defectuoase(de neîncredere) vor avea un model de funcţionare
negativ şi vor privi lumea, pe sine însuşi şi îngrijitorii săi întro lumină negativă. Ei vor
percepe:

− pe sine însuşi drept: răi, nedoriţi, neiubiţi, neajutoraţi şi fără valoare.
− îngrijitorii săi (în majoritatea cazurilor părinţii) drept: nu le împlinesc nevoile,
insensibili, jignitori şi nedemni de încredere.

− Lumea în care trăiesc drept: nesigură şi viaţa fără sens.13
Legătura emoţională stabilă de încredere sau de neîncredere sunt formate în primii
ani de viaţă. La vîrsta de 3 până la 5 ani, modul de relaţionare emoţională a copilului este
deja stabilit. După această vârstă, copilului îi va fi greu să dezveţe modelul vechi de a privi
lumea şi să reînveţe unul nou. Vom înţelege acest lucru când vom privi la creier/minte şi vom
studia despre comportamentul copilului cu probleme de relaţionare emoţională.

Formarea legăturii emoţionale sănătoase – cele 2 cicluri14
Ciclul primului an de ataşament emoţional sănătos
Primul an de viaţă este etapa când copilul mic comunică cu cei din jur prin plânset,
atunci cînd are o nevoie legitimă. Este unica modalitate prin care el se poate exprima. Un
copil plîngînd va transmite mamei sale ca este fie flămând, fie are durere sau un anumit
discomfort, dar şi faptul că se simte singur ori în pericol. Mama va împlini nevoia copilului,
acesta va fi mulţumit şi va redeveni un copil fericit. Acest ciclu se va repeta de câteva ori pe
zi, de sute de ori pe parcursul primului an de viaţă, formând astfel o legătura emoţională
sigură şi de încredere. Astfel se formează un ataşament-liant între mamă şi copil.
13

. Levy şi Orlans, 47. Adaptate de autor.
. Adaptare de Levy şi Orlans şi alte câteva surse. Cele 2 cicluri de formare a legăturilor emoţionale
sunt acceptate şi folosite de oamenii care lucrează cu copii cu tulburîri emoţionale.
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Acest prim ciclu deasemenea îl învaţă pe copil `gândirea cauză-efect` prin
mecanizmul următor: am o nevoie – plîng - nevoia este împlinită - sunt mulţumit.

Ilustraţia1: Ciclu 1 luat din Levy şi Orlans, 42. adaptate de autor

Illustration 1: Cycle 1 taken from Levy and Orlans, 35. adaptations by the author

Dacă acest ciclu este perturbat de absenţa mamei, sau prin lipsa de reacţie a mamei
sau printro reacţie de mânie a mamei care produce durere copilului, acest copil nu va fi în
stare să zidească legături emoţionale stabile şi, în loc de încredere, va dezvolta neîncredere
şi mânie. Copilul va deveni foarte fricos şi mînios şi, mai târziu în viaţă, va reacţiona prin
izbucniri de mânie ţinută ascunsă. Această mânie merge împreună cu un sentiment puternic
de neajutorare. Unicul lucru pe care îl poate face un bebeluş este să plîngă şi atunci când
plânsetul nu aduce nici un rezultat, nu aduce uşurare, apare un sentiment de neajutorare şi
mînie în loc.
Ciclul celui de al 2lea an de viaţă de formare a legăturii emoţionale
În cel de-al 2 lea an de viaţă copilul nu are doar nevoi care încă trebuie împinite,
acum are şi `dorinţe` şi copilul învaţă să deosebească între cele două cu ajutorul părinţilor
care trebuie să spună un `Nu` categoric dorinţelor nepotrivite şi celor nelalocul lor. Un copil
care a învaţat că nu toate 'dorinţele' trebuie împlinite va şti că părinţii lui îi sunt mereu alături,

grijulii, oferindu-i ceea de ce el are nevoie, dar în stare să spună 'nu' şi să-i impună anumite
limite.
În această etapă a vieţii, copilul învaţă să accepte limitările din viaţa lui, învaţă să
trăiască în limitele Ior şi a regulilor impuse de părinţi. Dezaprobarea părinţilor atunci când
copilul insistă pe anumite 'dorinţe' crează o experienţă neplăcută pentru copil, care îl va ajuta
să evite acest gen de comportament în viitor şi învăţându-l un comportament adecvat care
va duce la dezvoltarea conştiinţei.

Printr-un anumit nivel de stres şi frustrare pe care copilul le experimentează în astfel
de situaţii neplăcute, el va învăţa să fie mai rezistent la momentele de stres care vor apărea
mai târziu în viaţă şi va fi în stare să le depăşească mai uşor.
Atunci când nu îi sunt împlinite toate 'dorinţele', copilul învaţă că alături de părinţii săi
el este în siguranţă, pentru că ei nu pot fi manipulaţi de fiecare dată pentru a ceda cerinţelor
copilului. Părinţii care nu pot fi manipulaţi sunt părinţi puternici, şi acest fapt le oferă copiilor
siguranţă, în special în perioadele când el face cunoştinţă cu lumea înconjurătoare. Copilul
continuă să înveţe să se încreadă în părinţii săi şi treptat şi în alţi oameni care apar în viaţa
lui.
Copiii cărora nu le sunt impuse limite clare la această vîrstă, nu vor putea niciodată deosebi
cînd părinţii săi/îngrijitorii le oferă grijă şi protecţie, şi cînd aceştea sunt supăraţi şi ostili şi îi
resping.15. Acest fapt generează legături emoţionale defectuoase şi stări de nelinişte la copil.
15

. Levy şi Orlans, 42.

Legătura emoţională din perspectiva biblică
Găsim undeva în Biblie scris despre legătura emoţională? Suntem noi legaţi
emoţional de un Dumnezeu afectuos, sau Dumnezeu este legat de noi, din punct de vedere
emoţional?
Sunt multe texte în Biblie care vorbesc despre o relaţie de dragoste între Dumnezeu
şi oamenii Lui. Ceea ce ne uimeşte de fiecare dată, este dragostea îndelung răbdătoare şi
veşnică a lui Dumnezeu pentru poporul Său, deşi aceştea Îl întristează de multe ori şi chiar
se răzvrătesc. Acest lucru este ilustrat foarte bine prin exemplul poporului Israel în pustie.
Dumnezeu a făcut atâtea minuni în prezenţa lor şi totuşi ei nu erau mulţumiţi. Ei aveau
atâtea dorinţe; carne, usturoiul din Egipt16, etc şi totuşi Dumnezeu le-a răspuns cu grijă, le-a
dat ce le poftea inima, şi nu a renunţat la ei. În Psalmul 136, care este o descriere a ceea ce
a făcut Dumnezeu pentru poporul Său în acea perioadă, găsim scris de 26 de ori: Dragostea
lui Dumnezeu este veşnică! Fără sfîrşit, necondiţionată! Dumnezeu a stabilit o legătură de
dragoste cu poporul Său, nu pentru a renunţa la el când ei păcătuiesc, ci pentru a continua
să îi iubească cu dragostea Lui veşnică, necondiţionată. Această dragoste veşnică poate fi
văzută în toată Biblia şi îşi găseşte expresia majoră în Isus, Fiul lui Dumnezeu, trimis nouă
de un Tată iubitor care doreşte ca noi să înţelegem cine este El şi cât de mult ne iubeşte. El
a trimis pe Fiul Său în trup de om pentru a-şi arăta dragostea în mod real şi tangibil pentru
om, prin minunile şi semnele pe care Isus le-a făcut, prin faptul cum Isus a slujit celor mai
decăzuţi oameni, devenind cunoscut ca prieten al păcătoşilor şi femeilor imorale.17.
Alte pasaje importante care indică spre legătura de dragoste a lui Dumnezeu cu
omul, sunt textele unde Dumnezeu se
compară pe Sine cu o mamă sau se
numeşte tată. Aceste texte ne descriu
relaţia mamă/tată/copil aşa cum noi o
abordăm în această carte, adică ca una
de afecţiune, de siguranţă. Dumnezeu
se prezintă ca o mamă care se
îngrijeşte, ne oferă protecţie şi ne
împlineşte toate nevoile noastre.
Dumnezeu se asigură că noi ştim că El
nu ne va părăsi niciodată, această fiind cea mai mare frică a unui copil cu probleme
16
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emoţionale. În pasajul de la Isaia 49 Dumnezeu afirmă că e posibil ca unele mame să îşi
lase copiii, deşi e un lucru rar întâlnit, dar şi atunci El va fi acolo. În mod special Iosua 1:5 Eu
întotdeauna voi fi cu tine; Niciodată nu te voi părăsi. El ne asigură de acest lucru. Niciodată
nu ne va părăsi. Ce uşurare pentru copiii care trăiesc cu frica de a fi părăsiţi.
Iată cîteva texte care arată grija şi dragostea părintească a lui Dumnezeu pentru om.
Psalm 27:10 Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.
Psalm 91:3-4 Da, El te scapă de laţul vînătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
El te va acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde supt aripile Lui. Căci scut şi
pavăză este credincioşia Lui!
Psalm 131:2 Dimpotrivă, sufletul îmi este liniştit şi potolit, ca un copil înţercat, care stă lîngă
mamă-sa; da, sufletul meu este ca un copil înţercat.
Isaia 31:5 Cum îşi întind păsările aripile peste puii lor, aşa va ocroti Domnul oştirilor
Ierusalimul
Isaia 49:15 Poate o femeie să uite copilul pe care -l alăptează, şi să n'aibă milă de rodul
pîntecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuş Eu nu te voi uita cu niciun chip
Isaia 66:13 Cum mîngîie pe cineva mamă-sa, aşa vă voi mîngîia Eu; da, veţi fi mîngîiaţi în
Ierusalim!
Dumnezeu a stabilit o legătură emoţională cu noi nu pentru că El a trebuit să o facă,
ci pentru că aşa a vrut! De la început18 Dumnezeu a creat omul după asemănarea Sa pentru
a comunica cu el. Fiind în grădina Eden, Dumnezeu i-a asigurat tot de ce omul avea nevoie
pentru a duce o viaţă bună. Dumnezeu încă îşi doreşte ca noi să ne încredem în El şi în
dragostea Lui nemărginită, să ne legăm de El, găsind siguranţă la El.
Această dragoste dumnezeiască, necondiţionată şi veşnică şi grija Lui permanentă
determină felul cum noi ne vedem pe noi înşine şi felul cum ne relaţionăm la copiii care au
probleme de formare a legăturilor emoţionale.
Tulburările emoţionale
Pentru a putea ajuta copiii cu probleme de formare a legăturilor emoţionale, este
important să înţelegem ce înseamnă Tulburarea Emoţională sau Ataşamentul emoţional
defectuos. Sunt diferite nivele de tulburări emoţionale, de la ataşament emoţional anxios
până la cea mai gravă formă, imposibilitatea de a stabili relaţii emoţionale sau cea reactivă.
18
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Se numeşte reactivă deoarece copilul mai tărziu va reacţiona la trauma experimentată în
copilăria timpurie. Deşi se presupune că copilul la acea vârstă încă nu conştientizează ce i
se întâmpină şi va uita mai tărziu totul.
Nu toţi copiii care au suferit abuz sau neglijare în copilăria timpurie suferă în aceeaşi
măsură. Depinde cât de rezistent este copilul şi cât timp a fost expus abuzului şi în cît de
puternic. Dar pentru toţi copiii care au probleme de formare a legăturilor emoţionale, în
special cei care suferă de imposibilitatea de a le stabili sau cei nesiguri, lumea din jurul lor
nu pare un loc bun de trai, ei se văd ca nedoriţi şi neiubiţi, având îngrijitori cu care nu pot zidi
relaţii de încredere.
Întrucât formarea ataşamentului emoţional are loc în primii ani de viaţă, aceşti ani
sunt cruciali pentru întreaga dezvoltare a copilului şi durerea experimentată din urma
neglijării şi abuzului va avea urmări pentru restul vieţii copilului.

Cele patru nivele de legături emoţionale defectuoase
Se cunosc patru nivele de formare a legăturilor emoţionale, începând cu cele solide
până la cele de tip reactiv.19 ICea care a definit aceste nivele se numeşte Mary Ainsworth în
lucrarea sa `Strange Situation Test`20 Statisticile despre copiii cu probleme de ataşament iau
în conisderaţie doar pe cei care suferă de cea mai severă formă, cei care sunt incapabili să
stabilească o relaţie normală cu alţii. Din fericire, sunt foarte puţini copii care se înscriu în
această categorie şi astfel unii cercetători conchid că tulburările de ataşament apar destul de
rar. Este evident că aceşti copii au nevoie de ajutor, dar şi copiii care suferă de forme uşoare
de tulburări de ataşament au nevoie de înţelegere şi ajutor. Iată de ce e nevoie să înţelegem
cele patru nivele de ataşament defectuos.
Unele descrieri din cele patru vor fi foarte drastice, dar vom vedea mai tîrziu de ce
copii ajung să fie astfel şi cum pot fi ajutaţi.

− Ataşamentul stabil. Copiii se simt bine fiind apropiaţi de alţi copii şi au încredere în
alţii. Ei se simt în siguranţă, ştiu că uneori pot fi sensibili la anumite situaţii şi au un
model de gândire pozitiv despre sine şi lumea care îi înconjoară.

− Ataşament anxios: Aceşti copii au avut o legătură emoţională relativ bună cu primul
lor îngrijitor, dar acum se îngrijorează mereu cu privire la disponibilitatea unei relaţii,
atât emoţional, cât şi fizic. Ei nu sunt siguri daca trebuie să se simtă bine apropiind
19
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oamenii de sine şi dacă pot să aibă încredere în oameni. Astfel ei, fie resping relaţiile
cu alte persoane, fie sunt foarte lipicioşi, şi nu permit persoanei de care sunt legaţi să
plece de lîngă ei. Asta îi face să deţină un fel de control şi le dă nesiguranţă. Ei au un
model de gândire negativ.

− Ataşament dezorganizat: Copiii au fost separaţi sau şi-au pierdut persoana de care
erau ataşaţi, fapt ce le-a cauzat un mare rău. Ei sunt foarte neliniştiţi, şi nu sunt în
stare nici să se încreadă în cineva, nici să se apropie de vreo persoană. Atunci cînd
fac ceva rău, ei nu vor avea remuşcări, sunt foarte agresivi şi extrem de manipulatori.
Modelul lor de gîndire este foarte negativist, ei se văd ca oameni foarte răi şi întrucît
ei se tem să stabilească legături emoţionale cu alţii, ei par foarte independenţi.

− Ataşament de tip reactiv: Nu au nici o persoană cu care să întreţină o legătură
emoţională sănătoasă şi sunt incapabili să se apropie de cineva. Aceşti copii nu doar
că nu au remuşcări, dar nu au nici conştiinţă. Sunt copiii care sunt ‘gata să facă orice‘
cum ar fi să abuzeze alţi copii, să ucidă animale şi chiar să comită omoruri. Modelul
lor de gîndire este unul foarte negativ. Lumea pentru ei este un loc rău şi ei se văd pe
sine ca oameni foarte răi. Sunt foarte egoişti şi manipulatori.

Cauzele tulburărilor de ataşament
După ce am privit la nivelele diferite de ataşament emoţional, este timpul să ne
punem întrebarea: Care sunt cauzele acestor tulburări de ataşament? Ce îl împideică pe un
copil să formeze o legătură emoţională sănătoasă cu mama sa sau cu îngrijitorul său?
Doar cunoscând aceste cauze, vom putea să le prevenim în viitor şi vom putea scuti
copiii care suferă de situaţiile sau persoanele care le produc durere.
Iata care sunt posibilele cauze sau factori care îl fac pe copil să nu formeze legături
emoţionale sigure:21
1. Absenţa unui îngrijitor primar:

− Sunt copiii duşi la orfelinate care au de obicei câţiva îngrijitori, dar nici unul care s-ar
ocupa de fiecare din ei individual. Mulţi copii adoptaţi din Europa de Est sau Asia au
semne de ataşament nesigur sau dezorganizat, datorită experienţelor timpurii.
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− Schimbarea frecventă a îngrijitorului, atunci când copii sunt mutaţi de la un orfelinat la
altul, de la spital la căminele de copii sau în cazurile de adopţie nereuşită.

− Absenţa îngrijitorului primar(a mamei) din cauza spitalizării, închisorii sau a
abandonului.

− Abandonul fizic sau psihologic al mamei. Mamele care lucrează şi nu sunt prezente în
viaţa de zi cu zi a copilului, sau nu se interesează de copil. Mamele cu adolescenţi
care nu înţeleg nevoile lor emoţionale.

− Boala mamei, în special depresia, cînd mama este fizic prezentă, dar emoţional
absentă din viaţa copilului.

− Războiul sau catastrofele naturale care pot duce la pierderea părinţilor sau a unui loc
stabil de trai, fapt ce traumează în special copiii mici.

2. Un îngrijitor care este prezent, dar provoacă durere copilului sau care nu îl protejează de
durere.:

− Neglijarea sau/şi îngrijirea insuficientă deseori din cauza faptului că nevoile copilului
nu sunt înţelese, deoarece mame este fie tânără, fie needucată.

− Lipsa unei susţinere dinafară, absenţa tatălui.
− Abuzul fizic, sexual sau emoţional, fie de către îngrijitorul copilului sau a unei
persoane apropiate lui.

− Consumul de droguri sau alcool de către îngrijitor care duc la ignorarea sau abuzul
copilului.

− Conflicte familiale, violenţă în căsătorie.
− Sărăcie severă care deseori duce la una sau mai multe cauze sus-menţionate.
− O boală dureroasă sau neidentificată la copil, un anumit handicap fizic sau mental
care intrun fel o împiedică pe mamă să se ataşeze de copil sau vice versa.

− O naştere prematură care poate duce la spitalizare îndelungată şi separare de mamă
− Părinţi care au suferit de abuz şi neglijare şi astfel nu sunt în stare să formeze

ataşamente sănătoase. Astfel se continuă un cerc vicios de legături emoţionale
nesigure.
Deseori vom avea o combinaţie de factori. Consumul de droguri şi alcool adesea
duce la abuzul copilului; acelaşi lucru îl face şi sărăcia extremă, cum am văzut între locuitorii
străzii din India.
Unii copii vor avea probleme de ataşament fără nici un factor de risc menţionat mai
sus, din simplu motiv că temperamentul lor nu se potriveşte cu cel al părintelui.

Simptomele tulburărilor de ataşament
Deja am văzut că sunt nivele diferite de ataşament defectuos, astfel următoarele
simptome nu vor fi prezente la toţi copiii sau nu vor fi puternic manifestate la fiecare din ei.
Voi aborda simptomele caracteristice copiilor, nu bebeluşilor, întrucât această lucrare este
adresată celor care lucrează cu preşcolarii sau şcolarii. Este important de a observa copilul
în timpul activităţilor sale zilnice pentru a recunoaşte simptome subtile, în special în copii
care au un grad de ataşament mai bun.

Iată o listă cu simptome care sunt
deseori observate la copii ce prezintă tulburări
de ataşament, dar sunt specifice şi altor
tulburări. Sunt prezentate şi explicaţiile
acestor simptome.22

-

Nu sunt în stare să primească sau să
dăruiască dragoste. Nu au învăţat
niciodată cum să o facă.

-

Nu le place să fie atinşi. Aceşti copii
sunt ca o bucată de lemn atunci cînd
încerci să îi îmbrăţişezi, sau să le
strîngi mîna.

-

Au o apreciere de sine foarte joasă:
Pentru că au un model de gândire
negativ, ei cred că sunt răi şi imposibil de iubit, astfel având o autoapreciere foarte
scăzută.

-

Nu îşi pot coordona emoţiile. Nu pot simţi tristeţea sau plânge sau să se simtă cu
adevărat fericiţi şi să râdă. Vor râde de alţi oameni în momente nepotrivite.!

-

Hiperactivi, permanent în mişcare, deseori destul de încordaţi, ca un animal care este
urmărit de vânător!

-

Se vede ca o victimă mereu. 'Nu e vina mea, e vina altora!' Nu doreşte să îşi asume
responsabilitatea pentru greşelile sale. De ex.“Am întârziat la şcoală din cauza ta, tu
m-ai trimis prea târziu!” De fapt: El a mers prea încet!

-

Va evita contactul vizual. Acesta este un semn de apropiere, iar ei nu pot să-l
suporte. Chiar şi la copiii mici acest semn se poate observa uşor.

-

Se apropie în mod superficial de străini. De regulă oamenii străini nu prezintă pericol
pentru un copil, eu nu îi sunt apropiaţi şi vor pleca în curând. Iată de ce, oamenii din
afară vor vedea copilul întro lumină diferită decît îngrijitorul său, şi de multe ori nu vor
înţelege gravitatea situaţiei.

-

Prea lipicios sau prea pretenţios, se poate întâmpla în situaţii necunoscute, noi, când
22
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copilului îi este frică sau în relaţia cu străinii când vrea să le obţină atenţia. De ex.
Copiii din orfelinate care îmbrăţişează pe orice străin care intră în odaie.

-

Comportament destructiv faţă de bunurile sale şi ale altora. Aceşti copii nu cred că
merită lucruri şi în consecinţă distrug ceea ce primesc(jucării, haine) pentru a se
pedepsi pe sine sau pe alţii.

-

Sunt agresivi cu alţii, strigă la ei, încearcă să îi lovească, le spun oamenilor care
îngrijesc de ei că îi urăsc şi vor să îi omoare.

-

Sunt nemiloşi cu animalele. Deseori din cauza mâniei pe care o simt sau ca o
modalitate de a controla animalul. Copiii cu ataşament reactiv pot chiar să ucidă
animalele.

-

Fură, deseori din frica de a nu avea suficient( de ex. Mîncare) sau din dorinţa de a
controla situaţia.

-

Spun minciuni chiar şi în situaţiile când este evident că ei mint.

-

Nu au încredere în oameni şi nu sunt oameni de încredere, sunt iresponsabili.

-

Deseori sunt foarte manipulatori şi caută să deţină controlul. La o vârstă timpurie au
înţeles că trebuie să preia controlul vieţii sale şi că permiţând altor oameni să îi
controleze le va produce durere. Acum se tem să permită altora să îi controleze şi vor
incerca mereu să fie ei în control sau să manipuleze oamenii ca să facă ce vor ei.

-

Izbucniri puternice de mânie, nu îşi pot controla impulsurile. Pot duce la accese lungi
de furie când copilul loveşte, muşcă şi se trânteşte la pământ.

-

Nu are gîndirea cauză – efect. Nu au învăţat acest lucru cînd erau mici. (revedeţi
ciclul primului an de viaţă)

-

Predispus spre accidentări cu o mare rezistenţă mare la durere. Accidentările se
întâmplă pentru că copilul nu are gândirea cauză-efect şi nu poate prevedea ce
urmează unei acţiuni. S-ar putea să nu plângă după ce se accidentează dureros,
deoarece au o toleranţă mare la durere.

-

Reacţionează exagerat când sunt jigniţi. Pot face din ţânţar armăsar, pretinzând că
paguba e mult mai mare decât este în realitate.

-

Probleme cu mâncarea.Unii copii strâng mîncarea din cauza ca au tras foamete
anterior sau se ghiftuiesc crezând că trebuie să mănînce cât încape în ei, mai târziu

s-ar putea să nu mai fie mâncare. Alţii sunt foarte pretenţioşi să mănîncă doar
anumite produse sau mănîncă foarte încet.

-

O igienă insuficientă. Deseori acestor copii nu le pasă cum arată sau miros şi nu se
spală sau schimbă hainele. Este şi o modalitate de a ţine oamenii la distanţă.!

-

Lipsa de remuşcări şi conştiinţă, nu au învăţat aceste lucruri fiind mici şi nici nu le-au
fost modelate. Nu le va părea rău niciodată pentru ceea ce au făcut. Nu le pasă să
înţeleagă ce e binele şi ce e răul.

-

Probleme cu reuşita şcolară din cauza absenţelor sau pentru că nu sunt în stare să
urmeze şcoala din punct de vedere emoţional sau intelectual (a se vedea capitolul
despre creier) şi a dificultăţii de a se încrede în profesor.

-

Puţini prieteni pentru că sunt foarte autoritari şi posesivi şi nu sunt în stare să ofere
dragoste.

-

Comportament sexual nepotrivit, sunt abuzivi cu alţii. Mulţi dintre ei au fost abuzaţi
sexual şi acţionează întrun mod similar, în special cu copiii mai mici ca ei.

-

Trăncăneala continuă, vorbesc nonsens şi pun întrebări fără rost.

-

Sfidează regulile şi se opune. Nu le place să asculte ordinele pentru că li se pare că
sunt controlaţi şi vor face tot ce pot pentru a nu asculta sau accepta limitele pe care I
le impuneţi.

-

Preocupaţi de foc şi sînge. Nu le încredinţaţi acestor copii chibriturile, s-ar putea să
dea foc casei..23

-

Divizarea adulţilor. Este mai uşor să controlezi un matur decât să ai de a face cu
ambii părinţi sau cu o echipă, deci vor încerca, prin manipulare, să divizeze adulţii,
încercând să îl cîştige pe unul de partea sa.

-

Au probleme cu orice e nou sau cu schimbările din viaţa lor.

-

Nu au scop în viaţă, nu au valori, nu au credinţă şi de multe ori se identifică cu
diavolul. Sunt atît de rău!

Pentru a fi sigur că aveţi de a face cu un copil cu tulburări de ataşament, vă sugerez
să discutaţi simptomele de mai sus în echipa dvs. Fiecare va expune observaţiile sale şi
23
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astfel va fi mai clar dacă întradevăr copilul are unele sau toate simptomele menţionate. Veţi
putea să vă raportaţi la copil întrun mod diferit dacă înţelegeţi trecutul lui şi mediul de unde
vine, şi de ce se comportă astfel.

Impactul abuzului asupra creierului în dezvoltare
Ieste tulburarea de ataşament doar o problemă de comportament sau abuzul, care
duce la tulburare, afectează creierul şi poate fi văzut pe creier? Pentru a înţelege, va trebui
să studiem structura creierului şi dezvoltarea lui.
Creierul începe a se dezvolta la o etapă foarte timpurie, încă pe când copilul se află
în pântecele mamei sale. Prima se dezvoltă trunchiul cerebral, unde sunt controlate toate
procesele fizice cum ar fi respiraţia sau bătăile inimii. Acesta este deasemenea centrul
reflexelor şi al instinctelor şi al comportamentului provocat de stres. Al doilea nivel este
sistemul limbic de unde sunt controlate emoţiile, stările, comportamentul şi reacţiile noastre.
Aici se formează relaţiile şi ataşamentul. Sistemul limbic are înfluenţă directă asupra
trunchiului cerebral. Ultima parte care se dezvoltă este cortexul cerebral. Aici depozităm
experienţele avute, gândim creativ, folosim limbile, planificăm şi luăm decizii.24
Aceste două imagini arată unde are loc cea mai mare parte din activitatea cerebrală.
Prima imagine arată un creier sănătos cu o mulţime de activităţi în lobii temporali (roşu
înseamnă multă activitate),care sunt parte a cortexului cerebral. A doua imagine arată
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creierul unui copil dintrun orfelinat din România, care prezintă aproape nici o activitate în lobi
dar multă în trunchiul cerebral. Acest copil va avea drept răspuns la frică o reacţie numită de
"îngheţare" sau de „luptă sau fugă". Prima reacţie va fi cea de "îngheţare" care poate duce
fie la cea de „luptă(de atac) sau fugă(dorinţa de a fugi)". Copilul acesta nu cunoaşte altceva.
Levy ţi Orlans numesc trunchiul cerebral creierul vechi şi afirmă: 'Vechiul creier determină
reacţiile noastre de bază de supravieţuire, în timp ce creierul nou [cortexul cerebral] ne
permite să luăm decizii şi să analizăm alternative.'25
Creierul copilului este deja influienţat şi format de mediul lui, de felul cum părinţii se
tratează unul pe celălalt şi părerea lor asupra copilului lor nenăscut. În timp ce copilul creşte,
creierul se maturizează şi îşi extinde capacitatea. Creşterea creierului are loc de jos în sus,
de la trunchiul cerebral la sistemul limbic şi apoi cortexul cerebral. Creierul unui copil se
modelează după experienţele pe care le are. Dacă primeşte suficienţă investiţie sănătoasă
de la îngrijitorul său, toate domeniile creierului se vor dezvolta la maxima lor capacitate.
Copii care vor fi abuzaţi în copilăria lor timpurie nu vor avea creierul suficient de dezvoltat.
Dacă dezvoltarea sistemului limbic şi a trunchiului sunt împiedicate, atunci cortexul nu se
dezvoltă la maxima lor capacitate şi dezvoltarea intelectuală, socială şi emoţională ale
copilului sunt ameninţate. Din cauza experienţelor timpurii, creierul copilului este format ca
să reacţioneze cu frică, nelinişte şi hiper-vigilenţă, fiindu-i mereu frică de ameninţări.
Prin experienţe, bune sau rele, se formează conecţiuni neuronice. Astfel un fel de
‘autotrăzi’ se formează în creierul persoanei şi reacţiile la anumite experienţe vor fi aceleaşi
de fiecare dată. Copiii care au avut parte de mai multe experienţe negative va fi foarte greu
de schimbat reacţiile.
De curând, predam şi am întrebat elevii mei ce s-ar întâmpla dacă am merge în
pădurea de lângă şcoală, şi am lua o cărăruşă necunoscută pe care am parcurge-o din nou
şi din nou căteva zile la rând. Un elev care locuieşte întrun sat de lângă junglă a răspuns
imediat: “Foarte curînd vom avea o cărăruşă nouă, pe care ar vedea-o toţi!”. La întrebarea
mea: “Ce s-ar întâmpla dacă ne-am opri?” Răspunsul a fost: “ Cărăruşa tot s-ar vedea încă
mult timp!” Este exact ceea ce se întâmplă în creierul copiilor care au suferit abuz în
copilăria timpurie. Cărăruşa comportamentală se vede încă mult timp, chiar dacă abuzul a
încetat, copiii vor reacţiona la fel!
Ţinând cont de toate acestea, trebuie să înţelegem că copilul cu tulburare de
ataşament are un creier care nu funcţionează bine şi acest copil de multe ori se va confrunta
25
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cu mari dificultăţi;nu doar în comportament,dar şi în capacităţile lui intelectuale, şi va avea
probleme serioase de însuşită la şcoală. Copilul va reacţiona din trunchiul cerebral cu una
din cele 3 reacţii posibile: lupta, fuga sau ingheţul. Copilul stresat fie va fugi, va începe lupta
cu persoana care pare să îl ameninţe sau va îngheţa, absolut incapabil să reacţioneze.
Copilul nu este în stare să analizeze situaţia, sa îşi înţeleagă emoţiile si apoi să acţioneze în
consecinţă.
O altă ameninţare pentru creierul copilului sunt loviturile la cap primite prin violenţa
fizică din copilăria timpurie, care vor aduce leziuni creierului şi va duce la probleme legate de
violenţă şi lipsa de empatie din viaţa de adult.26
Deoarece noi nu putem privi în creierul copilului, noi nu putem vedea răul pricinuit şi
astfel aşteptăm ca copilul să se comporte ’normal’. Niciodată nu am aştepta de la un om cu
picioarele rupte să alerge un maraton. Nu putem aştepta de la un copil cu un creier afectat
să se comporte la fel ca un copil dintro familie sănătoasă, cu părinţi grijulii şi cu un creier
care funcţionează bine.27
Vestea bună este: Creierul unui copil este încă în formare. El încă se poate schimba
prin experienţe noi şi bune, în special dacă ele se repetă, fapt care este asigurat dacă copilul
creşte întro casă unde el se simte sigur şi reînvaţă a se încrede.
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Ajutor pentru copii cu probleme de ataşament(TA)28
Dacă ai citit pînă aici, ai înţeles deja de ce unii copii din grupa ta se comportă întrun
anumit fel mai neobişnuit. Sper că ai înţles că ei nu sunt răi pentru că aşa au decis ei să fie,
răi, nici pentru că au ales să fie neascultători, dar sunt aşa din cauza unor lucruri teribile care
28
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li s-au întâmplat cînd erau mici.
Probabil că nu făceai parte din anturajul lor atunci. Probabil că s-a întîmplat când
erau acasă la ei, cu părinţii lor sau alţi îngrijoritori şi acum el este sub îngrijirea ta şi tu trebuie
să faci faţă acestui comportament dificil. Sper că ideile de mai jos şi reperele pec are vi le
ofer te vor ajuta pe tine şi echipa ta ca să ajuţi mai bine acei copii şi să îi ghidezi spre
vindecare.
Ideile si reperele expuse sunt preluate din lucrările lui John L. Stoller, Nancy Thomas,
Levy şi Orlans29 la fel ca şi din observaţiile şi implicarea mea în lucrul cu copii cu probleme
de ataşament din casele de copii şi familii.
Lucruri bine de ştiut înainte de a începe
Copii cu probleme de ataşament trebuie să înveţe a forma relaţii emoţionale, lucru pe
care ei nu l-au învăţat când erau copii mici. Ca şi copilul mic, ei nu se pot ataşa de mulţi
oameni deodată, deci au nevoie de unul sau doi îngrijitori care sunt lîngă ei aproape tot
timpul. Ideal este ca aceşti copii să fie plasaţi întro familie cu doar doi îngrijitori, părinţii. Ştiu
cp nu întotdeauna este posibil, iată de ce vor evalua cea mai bună soluţie pentru fiecare
copil care se afla sub îngrijirea instituţionalizată.
Este greu să creiezi atmosferă de familie întro instituţie cu mulţi copii şi un grup de
îngrijitori, dar sunt unele lucruri pe care putem să le oferim pentru a crea o atmosferă de
familie. Iată câteva idei, cele mai multe din experienţa mea personală.:

− Împărţiţi grupul care de copii în 'familii' care iau masa împreună, îşi fac temele, au
timp devoţional împreună, împart acelaşi program de lucru, responsabilităţi şi
dormitor etc. Dacă sunt câţiva copii care suferă de probleme de ataşament, atunci
grupul să fie şi mai mic.

− Desemnaţi una sau mai bine două persoane ca şi părinţii acestui grup, care vor fi cu
ei cît mai mult timp posibil, cu excepţia zilei de odihnă sau sărbătorilor. Pot fi două
femei, sau doi bărbaţi sau un cuplu.

− Copiii cu îngrijitorii lor vor forma familii mici, iar toate familiile împreună vor forma
marea familie a casei de copii.

− Îngrijitorii responsabili de familiile mici sunt cei care pedepsesc copiii din grupul lor.
Cînd cineva din copii se comportă rău cu alţii, anunţaţi îngrijitorul său cum aţi anunţa
părinţii acestuia.

− Îngrijitori care lucrează cu copii cu tulburări de ataşament trebuie să se dedice lor pe
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termen lung. Nu uitaţi că schimbările sunt dificile pentru aceşti copii!

− Este important ca să iubim copii necondiţionat, dar uneori ca trebui sp luaţi decizia de
a-i iubi. Nancy Thomas mi-a spus odată: 'Dragostea ta să vină din creier, nu din
inimă!' Ia decizia de a iubi acel copil, indiferent cum el se somportă, nu aştepta ca
întotdeauna să simţi dragoste.

− Sunt 4 lucruri de bază care vrem să îi învăţăm pe copiii cu tulburări de ataşament:
Respect, Responsabilitate, Creativitate and Reciprocitate (dă şi ia).30

Începe cu tine însuţi
S-ar putea să îţi pară straniu să începi prin a privi la tine însuţi întâi, dar lasă-mă să-ţi
explic:
Am lucrat cu copii în multe locuri şi situaţii şi un lucru mi-a fost foarte clar: Copii sunt
o provocare! Iar cei cu tulburare de ataşament sunt cei mai grei. Ştiu asta din experienţa de
lucru din casele de copii şi cămine! Dar din cauza acestor provocări, eu m-am schimbat, sunt
diferită acum. Ştiu acum de unde să iau dragostea de care am nevoie and eu a trebuit să fac
faţă propriilor mele dureri şi frustrări în viaţă. Dar pentru că copiii m-au provocat, eu m-am
schimbat. Eşti gata şi tu?
Pentru a putea sluji copiilor fără a-i răni pe ei şi pe tine, tot timpul va trebui să
revizuieşti unde eşti în viaţă;în relaţia cu Dumnezeu şi cu alţii; şi să ştii unde poţi găsi ajutor.
Dacă nu vei face acest lucru, s-ar putea să arzi încercând să slujeşti copiilor care suferă.

Relaţia cu Dumnezeu
Tprimul lucru asura căruia trebuie să lucrăm este relaţia cu Dumnezeu. Lucru cu copii
din casele de copii te poate ţine atât de ocupat că acesta va fi printre primele lucruri de care
vei uita. Dar cum putem şti că Dumnezeu este tatăl nostru şi prietenul nostru dacă noi nu
petrecem timp cu El? Numai atunci când vom petrece timp singuri cu Dumnezeu, citind
Biblia, rugându-ne, aducând nevoile noastre zilnice înaintea Lui şi stând aproape de El pe
parcursul zilei vom avea puterea de care avem nevoie pentru a lucra cu aceşti copii.
El ne va ajuta să avem dragostea şi răbdarea de care avem nevoie pentru a ajuta
copiii. Dragostea noastră este o expresie a dragostei pe care o are Dumnezeu pentru fiecare
copil. Petrecînd timp cu Dumnezeu voi pricepe această dragoste şi apoi voi fi în stare să
30
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transmit această dragoste copiilor.
Împăcat cu mine însumi şi trecutul meu
Trebuie să ştim cine suntem noi în ochii Tatălui care ne-a creat31 şi ne iubeşte aşa
cum nimeni nu ar putea şi nu o va face32. Dumnezeu, in Isus, este Cel care cunoaşte totul
despre noi şi va împlini cele mai mari nevoie ale noastre de a fi iubiţi şi acceptaţi. El ne-a
creat pe noi cu aceste nevoi! Ele sunt vitale pentru fiinţele noastre umane. Fără ele, am fi ca
animalele!
Înainte ca să dorim să ajutăm copiii trebuie să primim ajutorul Lui în vieţile noastre.
După cum am afirmat în Partea 1, mulţi copii care au probleme de ataşament, le au pentru
că părinţii lor au suferit abuz în copilărie şi nu au ştiut cum să se relaţioneze cu proprii lor
copii şi astfel i-au abuzat sau neglijat la rîndul lor. Noi nu vrem să fim ca părinţii noştri,
repetându-le greşelile, iată de ce noi trebuie să aducem durerea noastră, rănile noastre, care
ar putea să le avem ca rezultat al abuzului sau neglijării de care am suferit, la Dumnezeu şi
să rupem ciclul 'un copil abuzat devina un matur abuziv'. Dacă eu sunt în stare să mă accept
pe mine şi trecutul meu, cu ajutorul Domnului, chiar dacă este dureros, voi fi in stare să ajut
pe alţii să facă acelasi lucru şi să-i slujesc cu dragostea care îmi este dată. Nu voi încerca să
slujesc cu dragostea mea insuficientă. Dumnezeu ne va ajuta ssă rupem acel ciclu şi este
bine să ceri ajutorul şi rugăciunea unui păstor sau a unui prieten de încredere sau mentor.
Împreună veţi putea aduce rănile personale înaintea lui Dumnezeu ca să fii pregătit să
slujeşti copiilor care suferă.
Sunt cîteva semne ce indică ataşament nesigur la maturi33 pe care le-am urmărit
conducând nişte seminare în India.

− Când sunt întrebaţi de copilăria lor, oamenii nu sunt în stare să îşi amintească cu
acurateţă, ei evită să se gândească la trecutul lor şi vor răspunde că nu îşi amintesc.

− Părinţii sunt idealizaţi, fapte adevărate de abuz sau neglijare sunt negate. 'Părinţii mei
erau minunaţi!'
Dacă ştii că ai reacţii similare, discută-le cu cineva şi primeşte ajutor. Doar cel care a
experimentat dragostea vindecătoare a lui Dumnezeu este gata să slujească în acelaşi mod
copiilor.
În acest sens este bine să ne întrebăm: De ce lucrez cu copiii? Chiar este chemarea
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lui Dumnezeu pentru viaţa mea?Sau sunt aici pentru că nu am altceva de făcut sau un lider
mi-a spus să fac asta…? Pentru cineva care nu este sigur că este la lcoul potrivit pentru el va
fi dificil să facă faţă situaţiilor provocatoare şi să continue să slujească cu dragoste.34
Am citit următoarele întrebări întro carte.35 Poţi să le răspunzi pentru tine?

− Cum am putea să credem că putem da ceva copiilor dacă nu suntem dispuşi să ne
deschidem pe noi înşine pentru a fi transformaţi?

− Cum îndrăznim să-l cuprindem sau să-l limităm pe Dumnezeu ? După cum spune
cântarea,'Te-am făcut prea mic în ochii mei, o, Doamne, iartă-mă,'...

− Cum îndrăznim să nu ieşim din zonele noastre de comfort şi să mergem să fim cu
oamenii lui Dumnezeu care suferă, …?
Relaţia cu alţii
Este important să petrecem timp cu Dumnezeu dar este deasemenea important să
avem câţiva oameni de încredere cu care să împărţim povara noastră, prieteni cu care
putem petrece timp calitativ, dar şi să ne distrăm. În mod special pentru cei necăsătoriţi, este
important să avem prieteni adulţi care ne înţeleg pe noi şi situaţia noastră. Dacă nu avem
prieteni, s-ar putea să aşteptăm totul de la copiii cu care lucrăm, cautând ca ei să ne
împlinească nevoile noastre de dragoste, acceptare şi importanţă. Copiii, şi în special cei cu
probleme de ataşament, nu pot împlini aceste nevoi.
Întreabă-te de ce lucrezi cu copiii, ce aşteptări ai de la timpul petrecut cu ei. Lucrezi
cu ei ca să îi ajuţi să se vindece sau speri să primeşti dragoste, acceptare şi
importanţă/valoare de la copii? Dacă este aşa, te vei poticni şi vei cădea mereu pentru că ei
nu se vor comporta cum tu speri. Tu vei arde cu mult înainte ca ei să răspundă dragostei tale
dacă te aştepţi ca ei să fie grupul tău de susţinere.

Ai nevoie de simţul umorului
Dacă putem râde vizavi de un subiect, nu mai este atît de rău! Aceasta înseamnă că
noi putem rîde despre noi şi despre greşelile pe care le-ai făcut. Oamenii care au acest simţ
al umorului sunt mult mai uşor de apropiat decît oamenii care nu îl au. Numai atunci cînd îşi
găsesc împlinirea în Dumnezeu pot învăţa să râdă de ei şi să nu se ia prea în serios!
Dacă încerci, te poţi distra în multe situaţii, chiar şi în cele mai rele. Umorul ajută să
depăşeşti situaţii dificile şi solicitante. Dacă râzi, atunci copilul care se aşteaptă că cei fi
34
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supărat va fi nedumerit şi posibil să înceapă şi el a râde. Ţine minte: Rîsul este cel mai bun
medicament, atît pentru tine, cît şi pentru copil.
Odihna şi relaxarea36
Lucrul cu copii nu îţi va da multă odihnă, iată de ce este important de avut momente
când poţi face ceea ce îţi place şi când poţi să te odihneşti. Un somn la prânz, lectura unei
cărţi bune, vizionarea unui film, primblarea, o ceaşcă de cafea sau ceai cu un prieten,
exerciţii fizice, alergatul, ciclismul etc.
Aceste perioade cînd te poţi relaxa şi gândi la altceva decât probleme sunt importante
pentru a căpăta forţe noi pentru a face faţă copiilor cu o nouă putere.
Lucru în echipă
O problemă mare cu care m-am confruntat când vizitam casele de copii a fost
dificultăţile de a lucra în echipă. Iată ce am observat: În unele case nici vorbă nu poate fi de
o echipă, sut prea puţini oameni care încearcă să aibă grijă de prea mulţi copii şi ei nu au
timp pentru a se aduna şi planifica lucru ca o echipă. Un tânăr mi-a spus că el era singurul
matur care supraveghea cum 50 de copii îşi fac temele.
În alte părţi conducătorul echipe deseori este plecat, el dă ordine, dar nu implică
lucrătorii în procesul de luare a deciziilor. În alte case de copii oamenii lucrează în echipă,
dar este multă divizare, şi copiii cu probleme de ataşament se implică între diferiţi membri ai
echipei, spunând unuia 'lucruri rele ' despre celălalt şi făcând pe cel cu care vorbesc 'cel mai
bun prieten al lui'. Se întâmplă în special acolo unde îngrijitorii încă nu şi-au rezolvat propriile
sale răni şi dureri. Dacă ei încă se simt nesiguri, căutând dragoste, ei nu vor fi în stare să
slujească altora din echipă şi să le fie prieteni, ci vor fi plini de neîncredere. Pentru a putea
ajuta copiii, trebuie să ne asigurăm că nu este divizare în echipă, că echipa lucrează
împreună şi caută soluţii împreună.
Un personal sănătos, care este sigur de poziţia lor în Dumnezeu va face o
echipă sănătoasă care va aduce vindecare copiilor cu care lucrează.

Responsabilităţi diferite, o singură echipă
O echipă bună înseamnă că fiecare persoană din echipă are un cuvînt de spus în
procesul de luare a deciziilor, şi o bună funcţionare nu neapărat înseamnă că toţi fac acelaşi
lucru. Ceic are au lucrat de mai mult timp în orfelinat pot avea mai multă responsabilitate
36
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decît cei noi, unii membri ai echipei vor fi responsabili de bucătărie, de casă, sau de
contabilitatea casei, iar alţii vor fi înlocuitorii lor când aceştea vor avea zi de odihnă sau
vacanţă. Pentru ca o echipă să funcţioneze bine şi pentru a evita probleme şi neînţelegeri,
este bine ca responsabilităţile să fie preluate înainte ca cineva să plece, fie pe termen lung
sau scurt. Întîlnirile în echipă sunt locul unde putem face aceasta, aşa încât fiecare să fie la
curent.
Conducătorul echipei este cel care reprezintă casa de copii în societate şi poate fi
responsabil de adunarea fondurilor şi găsirea sponsorilor.
Dacă echipa se adună, fiecare îşi prezintă partea de care el e responsabil, atunci se
planifică viitoarele acţiuni şi întreaga echipă va profita, ştiind direcţia în care se îndreaptă
echipa pentru a face o schimbare în viaţa copiilor.
Lucru împreună şi distracţia comună
O echipă bună nu doar lucrează împreună, dar se şi distrează împreună. Putem
sărbători împreună zilele de naştere, ieşiri la natură pot fi organizate unde membrii echipei se
pot cunoaşte mai bine, departe de responsabilităţile zilnice, devenind prieteni, nu doar
colaboratori.
Este foarte important ca sa facem întâlniri ca şi echipă în mod regulat, să discutăm
lucrurile importante, să ne ascultăm unul pe altul, să discutăm lucrurile care ne provoacă
greutăţi şi să luăm decizii împreună. La aceste întâlniri echipa poate discuta despre copiii din
casă, despre dificultăţile şi provocările lor, şi să caute împreună modalităţi de a le soluţiona
întru mod unit.
Manualul vă va ajuta să găsiţi modalităţi prin care veţi putea face faţă problemelor cu
care se confruntă copiii. Odată ce decizia a fost luată ca şi echipă, este important ca fiecare
să se ţină de ea şi să facă acelaşi lucru pentru a putea ajuta copilul.
Să privim acum la copii şi nevoile lor!

Cele 5 nevoi majore ale copiilor
Aceste concepte le-am preluat în principal din cartea lui Dr. Keith White37 care
împreună cu soţia sa a lucrat şi locuit toată viaţa sa întro casă de copii, slujind multor copii de
diferite vîrste şi cu un trecut diferit, mulţi avînd probleme de ataşament. Cele 5 nevoi pe care
el le descrie sunt nevoie pe care noi toţi le avem, iar eu vreau să le ilustrez prin exemple de
cum putem să le implementăm în viaţa de zi cu zi a unei case de copii.

Siguranţa
Fiecare tânjeşte după un loc sigur,
după siguranţă. Siguranţa şi încrederea
merg împreună. Dacă am încredere întro
persoană, atunci mă simt în siguranţă cu
ea. Întro situaţie sau cu o persoană în care
nu am încredere, eu nu mă simt în
siguranţă. Pentru copii, părinţii sunt acei
care crează zona de încredere, care inspiră siguranţă şi astfel îl ajută pe copil să capete
încredere.38 Mulţi copii cu probleme de ataşament care ajung la casele de copii nu au
experimentat niciodată acest lucru şi este important de a crea un mediu sigur care îi va ajuta
pe copii să reînveţe cum să se încreadă.
Putem obţine acest lucru, având o echipă care se dedică slujirii pe un termen lung,
care înţeleg nevoia de siguranţă a copilului, care înţeleg abuzul prin care au trecut şi pe care
nu îl vor repeta slujindu-le lor. Aceasta presupune zidirea unei relaţii de dragoste şi grijă cu
copilul şi fiind deschis, uşor de apropiat şi de încredere faţă de copil. Copii care pot veni
oricând cu frămîntarile şi interesele lor la educator, ştiind că acesta este interesat de ei cu
adevărat, se vor simţi în siguranţă.

Sentimentul propriei valori
Demnitate sau propria valoare înseamnă 'calitatea de a fi important, de a avea
valoare,'.39 Pentru un copil căruia i s-a repetat de multe ori că nu are valoare sau importanţă
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şi care ajunge întro casă de copii, va fi nevoie de timp şi dedicare din partea îngrijitorilor
pentru ca el să reînveţe că are valoare în ochii noştri şi a lui Dumnezeu. Dr. White spune:
'Orice sistem nu am uitiliza, nu trebuie să pierdem oamenii care ar fi gata să se dedice
acestor copii cu o dragoste necondiţionată' şi atunci când vorbeşte despre cifre, el afirmă:
'Cu cîţi copii poate împărtăşi un copil sentimentul de a avea o valoare specială decît cu un
adult care iubeşte şi este iubit?40 Copilul trebuie să ştie că exită o persoană care va fi
implicată în viaţa lui pe tot parcursul ei şi îi va fi întotdeauna alături. Nu neapărat înseamnă
că acea persoană trebuie să lucreze în casa de copii, dar copilul are nevoie să ştie că acea
persoană îi este dedicată lui pentru toată viaţa sa. O astfel de persoană nu poate fi implicată
în viaţa a 50 sau mai mulţi coii în acelaşi timp. Chiar şi Isus a avut doar 12 ucenici, din care 3
îi erau prieteni apropiaţi.
Pentru un copil cu probleme de ataşament această persoană trebuie să fie îngrijitorul
lui de bază, cel care este responsabil de copil. În capitol despre auto-respect voi da cîteva
idei despre cum să ajutăm copilul să-şi înţeleagă valoarea sa.
În acelaşi timp este important de a-i prezenta copilului Împărăţia Domnului, unicul loc
care niciodată nu se schimbă şi singura persoană care este mereu acolo.41 Dumnezeu este
cel care ne-a creat pe noi pe toţi şi în El fiecare are valoare.

Limitările
Gen 2:8 Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus
acolo pe omul pe care -l întocmise
Chiar de la începuturi omenirea a trăit cu limitări. Dumnezeu a creat tot pământul dar
lui Adam şi Evei le-a dat o grădină ca să locuiască şi să o întgrijească. Dumnezeu a ştiut că
punîndu-i hotare creaţiei Sale îi va ajuta să se simtă în siguranţă. El deasemenea le-a dat
reguli. Din unii copavi aveau voie să mănânce, din alţii nu aveau. În acelaşi mod, copii de azi
au nevoie de limitări pentru a se simţi în siguranţă şi este datoria noastră să le impunem.
'Fiecare copil are nevoie de limitări … limitările sunt o premisă pentru adevărata
libertate'42 Limitările pentru un copil trebuie să fie: previzibile, clare, consecvente şi trăite.43
Limitările sunt importante pentru că toţi copii să crească nişte maturi responsabili, dar
40
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copii cu probleme de ataşament au nevoie de limitări pentru a începe procesul de vindecare.
Numai cu limitări clare şi bune care le oferă sentimentul de siguranţă, copii vor învăţa să se
încreadă din nou şi să dea controlul celorlalţi, în loc de a deţine controlul tuturor deoarece
viaţa este atât de instabilă şi înspăimântătoare.
Sunt hotare/limite naturale. De exemplu ziua şi
noaptea, cele 4 anotimpuri. Altele sunt impuse de
societate, de modul în care trăim, cum ar fi zilele
săptămânii, festivalele etc. Noi toţi le cunoaştem din
experienţă şi ştim ce va urma şi aceasta aduce o
anumită structură în viaţa noastră.
În familie şi în casele de copii, părinţii şi îngrijitorii
vor stabili limitele pentru a asigura un trai comun
sigur şi liniştit.
În casa pentru tineri unde am lucrat eu, am
stabilit nişte limitări clare pe care le cunoşteau toţi
care locuiau acolo. Băieţii adolescenţi care locuiau
cu noi erau copii dificili, mulţi veneau din familii destrămate sau deveniseră infractori. Întro zi
am avut un vizitator care mi-a spus puţin mai tîrziu: 'Sunt mirat de libertatea pe care o au
băieţii în casa voastră şi de atmosfera bună pe care o aveţi'. Limitările clare, cunoscute şi
acceptate au dat libertate celor care au acceptat să locuiască în limitele lor.
Limitările care sunt schimbate de îngrijitori tot timpul vor face copilul să se simtă
nesigur. De exemplu întro zi un copil se poartă urît şi nimeni nu îl pedepseşte, nimic nu se
întâmplă, iar a doua zi acelaşi copi face o greşeală minoră şi este pedepsit foarte sever. Este
important ca întro casă de copii toţi să fie de acord cu limitările impuse şi să se comporte ca
atare.

Cum să stabileşti limitările:

− Programul zilei: Rutina zilnică care include ora meselor, timpul de culcare, dacă e
posibil un obcei care ar însoţi culcarea (o istorioară, un cântec, o rugăciune, puţin
timp de discuţie.), timp pentru responsabilităţi casnice etc. Faceţi un program al zilei
şi puneţi-l la vedere.

− Programul săptămânii, a lunii şi anului: Zilele de odihnă, sărbătorile, timpul pentur

joacă, diferite serbări în comun cum ar fi cu ocazia zilei de naştere, de Crăciun şi alte
zile importante. Spre exemplu aţi putea organiza Ziua Părinţilor când părinţii şi rudele
sunt invitaţi, iar copii pregătesc totul pentru această serbare împreună.

− Stabiliţi reguli clare pentru ceea ce este permis în casa/familia dvs şi ce nu merge la
dvs în casă. Consecinţele pentru neascultare trebuie să fie clare şi consecvente.

− Îngrijitorul trebuie să ştie a spune
NU când copilul doreşte ceva
nepotrivit sau care îi poate
pricinui rău. Este o continuare a
ciclului doi de viaţă. De multe ori
am prefera să spunem 'Da' unui
copil pentru a-i face pe plac, dar
este important pentru dezvoltarea
sănătoasă a copilului să audă
'Nu'44 dacă aşa este cazul.

− Respect unul pentru altul. Dacă vrem să îi învăţăm respect, atunci trebuie să îi
respectăm pe ei ca personalităţi chiar dacă nu sunt adulţi. Trebuie să le fim exemple
de respect. Respectul se arată prin modul cum ne vorbim unul altuia şi cum ne
tratăm.Vorbind cu dispreţ unui copil sau împingându-l nu arată respect faţă de el şi nu
îl va învăţa o atitudine de respect.

−

Lucru prin casă sunt un mod bun de a învăţa limitările. Ele învaţă copilul că sunt parte
a unei echipe care lucrează împreună şi fiecare are partea sa prin care contribuie.

−

Jocurile: Este aproape imposibil să joci un joc împreună fără a avea reguli de
respectat. Oamenii care joacă după propriile regulisau mint încontinuu sunt nişte
jucători de echipă răi. Jucându-ne împreună, copii învaţă să accepte regulile şi
limitările.

−

Sentimentul de proprietate asupra bunurilor şi respectul pentru bunurile alora. Copii
trebuie să aibă articolele sale de toaletă, haine, rechizite etc pentru a învăţa să fie
responsabili de ele, şi în acelaşi timp să înveţe să respecte bunurile altora, fără a lua
ceva străin înainte de a-şi cere permisiunea..
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Nu este uşor să stabileşti nişte limite, cineva m-a întrebat dacă copilul nu este rănit
atunci când îi spui 'Nu' uni lucru pe care el şi-l doreşte. Este important să înţelegem că nişte
limitări clare vor ajuta copilul să înveţe să fie responsabil în viaţă şi îi vor da siguranţă mai
mult decât orice.

Comunitatea
'Este nevoie de un sat întreg pentru a creşte un copil!'45 Familia sau casa de copii nu
este suficientă pentur a învăţa copilul cum să-şi trăiască viaţa în lumea de azi. Copiii au
nevoie de comunitatea extinsă pentru a obţine un sentiment de apartenenţă învăţând despre
lucruri pe care, 'noi, comunitatea' le facem şi lucruri pe care 'noi' nu le facem! Copilul va
învăţa că şi comunitatea are limitări, care definesc dacă eşti parte din comunitate sau nu eşti.
O comunitate strâns legată va da un sentiment de siguranţă şi valoare, aceasta
însemnând că eşti parte dinc eva mai mare decât tu însuţi. Comunităţile din ţări diferite, cele
rurale sau cele urbane arată diferit. Copilul care face parte dintro comunitate învaţă modurile
în care ea se exprimă şi ştie unde el aparţine.
Mulţi copii sunt luaţi din comunităţile lor de origine şi duşi la casele de copii, unii
locuiesc departe de ele, cum ar fi copii din Manipur din India de Nord Est care sunt duşi la
casele de copii în India de Sud. Cînd cresc şi pleacă din casele de copii, aceşti copii se
confruntă cu o mare problemă, ei nu aparţin de fapt nici unei comunităţi, fiind rupţi de
comunitatea lor de origine.
Din propriile mele observaţii şi
din ceea ce mi-au împărtăşit prietenii
mei, ştiu că unele case de copii au
tendinţa de a se retrage din viaţa
comunităţii din care fac parte, fie sat sau
oraş. Sunt sigură că din motivul bun de
a proteja copii. Am auzit de la o fată
care locuieşte întro casă de copii pentru
câteva sute de fete, că lor niciodată nu li
se permite să părăsească teritoriul casei de copii. Cum vor face faţă vieţii mai tărziu aceste
fete, dacă tot ce ele cunosc este o 'familie' de sute de fete, femei care îngrijesc de ele, fără
familii, fără magazine de unde să poţi cumpăra lucruri şi unde ele ar putea învăţa să
45
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administreze corect banii, nici un loc unde ar putea ieşi de exemplu la un film sau o altă
activitate comunitară?
Gândindu-ne la viitorul copiilor, trebuie să ne asigurîm că ei se integrează nu doar în
comunitatea noastră din casa de copii, dar şi în comunitatea mai extinsă, care include
şcoala, biserica, proprietarii de magazine, vînzătorul de legume etc. Îmi amintesc că atunci
când am venit să locuiesc în Asia de Sud locuiam în Kathmandu, Nepal şi foarte repede mam simţit parte a comunităţii lor, deoarece am făcut cunoştinţă cu proprietarii de magazine şi
când treceam pe lîngă ei, deseori mă strigau pe nume şi imi vorbeau, lucru care m-a făcut să
mă simt foarte binevenită în ţara lor.
Îndată ce copiii cu probleme de ataşament au învăţat să se simtă în siguranţă în
mediul lor de casă, ei trebuie să înveţe din nou să trăiască în comunitaea mai extinsă, şi să
înveţe să se încreadă în oameni dinafara lumii lor mici.
Astăzi mai este o comunitate prezentă în viaţa copiilor noştri. Este vorba de
comunitatea electronică sau internetul. Mulţi copii petrec mult timp on line cu prietenii lor de
pe internet, oameni pe care poate niciodată nu i-au văzut. Copii pot pierde legătura cu lumea
reală dacă petrec prea mult timp în faţa calculatorului, a jocurilor video sau a televizorului.
Copiii cu probleme de ataşament au nevoie de lumea reală, comunitaea reală pentru a fi
vindecaţi. Nu poţi învăţa încrederea sau cum să te relaţionezi de la televizor, poţi face asta
doar cu oameni, în carne şi oase.

Creativitatea
Gen 1:1 La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul.
A fi creativ nu înseamnă a te juca doar jocuri, dar prin joacă şi jocuri copii ăşi exprimă
o mare parte din creativitatea sa. Cel mai
bun exemplu de creativitate este
Dumnezeul Creatorul, care a creat lumea
noastră să fie amuzantă, diversă şi plină
de culoare. Numai dacă e să ne gîndim la
toţi peştii din mare, sau animalele atât de
variat create. Dumnezeu a creat. El
deasemenea ne-a făcut pe noi, fiinţele
umane şi ne-a făcut după chipul şi

asemănarea Sa. Noi avem aceaşi putere creativă în noi, şi putem conlucra cu El, creînd
lucruri noi şi făcând lumea un loc mai bun de a trăi. La un seminar pentru învăţătorii de
şcoală duminicală, studenţilor li s-a dat hârtie şi creioane colorate la ora de închinare şi au
fost rugaţi şă exprime ceva din relaţia lor cu Dumnezeu pe hârtie. Mai tîrziu când am aduna t
creioanele, am găsit desenul unui fruct de mango, făcut de un bărbat matur desenat exact
aşa cum îl fac milioane de copii indieni la şcoala primară. În mod cert, acel om nu a învăţat
să fie creativ, el a învăţat să copieze doar. M-am întristat şi m-a făcut conştientă de
importanţa de a împlini această nevoie de creativitate la copii, de a-i încuraja să creeze şi să
nu-i împiedicăm forţindu-i să facă lucrurile după un model anume.
Creativitatea poate fi exprimată în multe feluri. Un grădinar care plantează o grădină
de flori superbă este creativ. Un dansator care îşi face o nouă coreografie, un cîntăreţ cu un
cântec nou, un copil care desenează un tablou cu noile lui creioane, toate acestea sunt
expresii ale creativităţii.
Pentru ca copiii să fie creativi, este nevoie de timp neprogramat, acces la materiale
cum sunt jucăriile, jocurile, hârtia şi culorile, clei, intrumente muzicale etc la fel ca şi libertaea
de a se exprima liber, fără a fi ghidat de un învăţător sau îngrijitor. Dacă le dăm libertatea de
a fi creativi, s-ar putea să descoperim talente de care nu ştiam că le au. Pentru copiii cu
probleme de ataşament este important să descopere ceva care ei pot face bine, din cauza
sentimentului pe care îl au că sunt nevaloroşi. S-ar putea la şcoală să aibă probleme, dar să
fie artişti minunaţi sau atleţi foarte buni, dacă li se permite să se exprime în felul lor. Haideţi
să oferim copiilor multe oportunităţi de a face acest lucru.
Probleme cu care ne confruntăm la copiii cu Tulburări de Atașament
Când încercăm să ajungem la un copil cu tulburări de atașament, trebuie să fim
conștienți de faputl că noi nu putem „repara” starea copilului, dar putem furniza un mediu de
vindecare în care copilul se poate schimba, învăța lucruri noi, și eventual, căpăta vindecare.
Ajutând un copil cu TA, este un proces care cere timp și dedicare. Una dintre fetele, cu TA pe
care am cunoscut-o în ultimii 10 ani, a arătat într-adevăr o mare îmbunătățire doar în ultimii
doi ani. Totuși, din când în când ea se întoarce la căile ei vechi, are crize de isterie, plânge și
strigă. Ea încă mai are nevoie de aceeași dragoste răbdătoare și grija de care a avut ea
nevoie în ultimii 10 ani.
Dacă ajutăm copiii cu TA să se vindece, ne vom confrunta cu aceleași probleme din
nou și din nou, iar pe parcurs vom avea nevoie de multă răbdare, fără a avea dorința de a

ceda sau abandona, chiar dacă de multe ori vom dori acest lucru. Cum să urmărim unele din
aceste probleme și cum să le tratăm:
Cine este în control?
Pe parcursul a doi ani din viața lor, copiii cu TA au învățat să fie în controlul vieții lor,
din cauza abuzului și a respingerii pe care le-au experimentat (ciclul primului și al doilea an).
Ei au învățat astfel: A-i lăsa pe alți oameni să îmi controleze viața, îmi va face doar rău. Iată
de ce ei se tem să permită cuiva să fie în controlul vieții lor. Chiar și în cele mai mici lucruri,
cum ar fi atunci când le spui: Puneți papucii, trebuie să mergem la magazin, le-ar putea
provoca frică și aceasta reprezintă dim punctual lor de vedere un mod de a-i controla. Copiii
au nevoie de timp pentru a lua o decizie să facă ceea ce li s-a spus și în același timp trebuie
să știe că tu ești în control, că ai serios în vedere ceea ce spui. Dar copilul trebuie să se
simtă în siguranță cu tine.
Vorbește cu ei despre temerile lor, lasă-i să știe că le ești alături, că îi protejezi și
acordă-le timp pentru a asculta și a face ceea ce le-ai cerut.46
Ține minte, nu o lua personal, în cazul când ei se supără, când nu sunt ascultători și
când sunt sfidători.
Apropierea și distanța în relația cu ei
Am observat deseori cum în multe familii și Case pentru copii, în special în Asia de Sud,
atâta timp cât copiii sunt prunci primesc multă afecțiune prin atingere. Toți doresc să îi poarte
în brațe, să îi atingă, să îi mângâie pe cap, pe obraji și să lea dea îmbrățișări celor mici. Cu
cât mai mult crește copilul, cu atât mai puțin va avea parte de atingeri, iar odată ce atinge
majoratul cu greu mai are parte de atingeri, cu excepția mamei poate.
În cartea ”Cele cinci limbaje ale dragostei pentru copii” 47, atingerea este descrisă ca
și una din limbajele umane de dragoste. Aceasta înseamnă că unii copii se simt speciali când
le oferi afecțiune prin atingere, primesc îmbrățișări sau sunt mângâiați pe spate etc. Din
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experiența mea, pot spune că acest lucru e adevărat pentru copiii din orice cultură. Peste tot
am întâlnit copii care s-au simțit iubiți, în special când au fost îmbrățișați, mângâiați. Acești
copii veneau la mine pentru a simți această afecțiune prin atingere.
Îmbrățișările apropie mult într-o relație cu copiii, dar trebuie să fim atenți cum o facem,
în special când avem de a face cu copii care au fost abuzați. Este bine ca îmbrățișările
pentru fetițe să fie din partea femeilor, și respectiv cele penru băieți din partea bărbaților.
Trebuie să fim atenți cum ne purtăm în public cu acei copii care au fost abuzați sexual, să
manifestăm afecțiune față de ei nu fiind singuri cu ei, dar așa ca să fim văzuți de alți oameni,
astfel copiii nu vor putea să ne acuze de abuz.
Copiii care suferă de TA sunt ușor copleșiți de prea multe lucruri noi, de aceea este
important să le acordăm timp, în care ei pot fi singuri și pot fi la distanță de lucrurile noi.
Astfel, le putem sugera niște activități în liniște, cum ar fi cititul unei cărți etc.

Problema atingerii și cum să reînvățăm atingerea

Pentru unii copii atingerea le va stârni amintiri rele, în special dacă au fost abuzați fizic sau
sexual, ori dacă au fost bătuți. Călătorind în India uneori am întâlnit copii de stradă care
veneau să cerșească. De regulă, mă îndrept spre ei, fie să le dau o mângâiere pe umăr, sau
pe cap, ori le dau mâna. De multe ori am observat că atunci când am întins mâna spre ei, ei
tresăreau, se fereau, așa încât să nu îi pot atinge. Odată ce înțelegeau că nu intenționam să
îi lovesc, îmi permiteau să îi ating și să le vorbesc.
Atingerea este importantă, de fapt Levy și Orlans spun: „A atinge și a fi atins sunt
lucruri fundamentale pentru experiența umană”.48 Pentru a-i reînvăța atingerea pe copiii care
sunt reticenți la ea, trebuie să le arătăm și să îi învățăm atingerea bună, sănătoasă, așa încât
ei să vadă diferența dintre ceea de ce lor le este frică, adică atingerea rea și cea nouă, adică
atingerea bună.
Acești copii au nevoie de foarte multă atingere pentru a fi vindecați, exact așa cum
bebelușii primesc foarte multă atingere de la mama lor.
Pentru copiii cărora le este teamă să fie atinși, trebuie să găsim modalități în a-i
reînvăța. Aici creativitatea noastră este provocată! Jocurile care implică în ele atingerea sunt
un început bun:
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− Bătutul din palme – stați sau ședeți față în
față și jucațivă de-a bătutul în palme.

− Desenați sau scrieți pe spatele unul altuia.
−

Trasează corpul copilului pe o coală mare de
hârtie cu o cariocă și apoi colorează-l.

− Jocul de-a aprinselea, de exemplu. Jocul dea aprinselea în perechi: Doi copii se țin de
mâini și îi prind pe alții doi care mai apoi devin o altă pereche care va fugi după alții
să îi prindă.

− Leagă ochii unui copil, după care el trebuie să atingă fața și mâinile cuiva pentru a
afla cine e persoana.
Alte căi de a-i învăță afecțiunea prin atingere:
Masajul: Un băiat, care locuia în una din Casele de copii în care am lucrat, evita orice
fel de atingere, dar se plângea că are dureri de spate. Medicul a constatat agravarea durerii
și i-a sugerat să facă masaj la spate. După aceasta băiatul dorea cu insitență să fie masat pe
spate în fiecare seară înainte de culcare. Astfel a fost învățat el atingerea bună, sănătoasă,
folosind acest mod creativ – masajul. În cartea ei despre „atingere”, Tiffany Field sugerează
că acelor copii cărora nu le place să fie atinși, masajul reprezintă o bună opțiune, deoarece
nu este ceva întâmplător, cum este atingerea manifestată în viața de zi cu zi, dar este ceva
previzibil, deoarece copilul știe când și cum va avea loc.49
Îngrijirea părului și a pielii: Ajutând un copil să se pieptene, să-și taie unghiile, sau sa
aplice loțiunea pe pielea uscată, acestea sunt un mod natural în a-i învăța atingerea bună.
Îi puteți dărui o jucărie moale de exemplu, un ursuleț de pluș: Ar putea să vă fie mai
ușor să reînvețe afecțiunea prin atingere cu o jucărie, înainte ca s-o mai atingă o altă
persoană.
Jucați-vă cu ei cu plastilina sau lutul: Astfel ei încearcă ceva nou, diferit, și învață din
nou atingerea prin crearea lucrurilor din lut.
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Igiena – Nevoia de a păstra curățenia
Copiii cu un model negativ, care se văd pe ei înșiși la fel de rău și nedoriți , deseori au
dificultăți în a se păstra curați, în a face duș, în a-și spăla părul, în a-și peria dinții și în a
purta haine curate. Ei nu înțeleg de ce ar trebui să fie curați și de asemenea ei mai
realizează că s-ar putea ca tu să nu îi vrei alături, dacă miros urât. Totuși, noi putem iubi și
un copil murdar, să îl îmbrățișăm și să nu facem mare dramă din acest lucru totuși, să îl
învățăm că trebuie să fie curat.

Sunt câteva moduri prin care putem fi siguri că el este
curat:
− Spală-te pe dinți împreună cu copilul, astfel îi arăți un
exemplu bun de urmat.

−

Stabilește o regulă ca atunci când vă așezați la
masă, fiecare trebuie să aibă mâinile curate, părul
pieptănat, și să miroase bine. Stabilește regula
următoare și pentru adolescenți, să facă duș zilnic. În
așa mod vei evita luptele zilnice, copilul poate chiar
să aibă un tabel pe peretele băii și de fiecare dată

când face duș, să lipească un timbru. Tu ești cel care le dai această responsabilitate
copiilor ca să mențină curățenia, în special dacă sunt mai mari.
Îmbrăcămintea
O fetiță, care a fost abuzată în frageda copilărie, urăște să poarte haine pentru fetițe.
Ea este mult mai comfortabilă purtând tricouri largi și pantaloni largi. Nu este nimic rău în
aceasta, iar a o forța să poarte haine pentru fete ar putea crea mari neînțelegeri de care nu
avem nevoie. Dar, este important să îi ajutăm pe copii să se îmbrace corespunzător. Unele
fete care au fost abuzate sexual, au tendința de a purta haine provocatoare, „sexy”, ceea ce
dezvăluie cum se simt ele în interior. Hainele trebuie să fie curate și să acopere corpul
copilului, dar nu trebuie să fie numaidecât pe gustul nostru; copilul trebuie să se simtă
comfortabil în ele.
Despre mâncare
Mesele luate împreună pot fi oportunități eficiente pentru părtășie, pentru a auzi de la
ei cum se simt, cum le merge, dar ar putea fi și un timp plin de provocări dacă aveți de a face
cu un copil cu TA.

Atunci când vin lă locuiască cu tine, unii copii s-ar putea
se se întămple că au dus foame deseori în trecut. De aceea
atunci când stau la masă unde este mâncare destulă, ei vor
încerca să mănânce pe cât de mult posibil, pentru că nu știu
când va fi o altă masă. De regulă, peste o vreme, copiii vor
înceta să mai facă așa, pentru că se vor simți în siguranță,
știind că mereu este mâncare destulă pe masă. Unii copii cu
TA practicau să ia mâncare în dormitor și o ascundeau sub
saltea, sau după pat. Ei făceau așa deoarece le era frică să
nu ducă foame, iată de ce ei țineau mâncare, pentru a avea
ce mânca mai târziu. Dacă un copil din Casa de copii face
așa, trebuie să prevenim copilul să nu mai ascundă mâncarea, care se poate altera, de
exemplu, carnea sau legumele fierte. Pentru a-l ajuta să treacă peste această frică de a duce
foame, și pentru a-i arăta că îi înțelegem temerile, putem să le dăm lucruri care nu se
alterează, cum ar fi un pachet de biscuiți sau niște crackeri. Dacă copiii decid să nu mănânce
la ora mesei, fă-le cunoscut faptul că nu va mai fi nimic mâncare până la masa următoare.
Dacă nu le place mâncarea din farfurie, nu le găti altă mâncare specială pentru ei, și nici nu-i
forțați să mănânce. Nu le umpleți farfuriile cu vârf, așteptând ca ei să mănânce tot, chiar
dacă ei nu sunt flămânzi. Nu vă luptați cu ei să mănânce, pentru că vei pierde lupta,
deoarece chiar îl poți forța să își umple gura cu mâncare, nu îl puteți forța să o înghită. Este o

luptă ce nu merită eforturile.
Unii copii decid să mănânce lucruri ciudate. Un îngrijitor de la una din Casele pentru
copii m-a întrebat: „Este normal dacă un copil mănâncă săpun?” Desigur, nu este bine, iar
când am întrebat mai multe detalii cu privire la acest copil, s-a dovedit că el suferă de TA.
Folosește-ți simțul umorului într-o atare situație. Spune ceva de genul: „Vai, ți-ai găsit
gustarea déjà, înseamnă că nu-ți mai dau alta”.

Minciuna
Nu fi șocat sau supărat când copilul te minte. Aceasta este reacția normală din partea
părinților și îngrijitorilor, deoarece noi ne dorim copii care să fie cinstiți, pentru că ne e frică de
faptul că ei ar putea crește și vor continua să spună minciuni și să nu dea dovadă de
onestitate. Ei într-adevăr chiar spun minciuni, deoarece le este teamă, neștiind cum să se

comporte altfel, deci ei mint chiar dacă este evident că ceea ce spun ei este o minciună.50
Deoarece copilul este stresat, nu poți vorbi cu el despre minciună la momentul când o
spune. Acordă-i ceva timp, lasă-l să cunoască faptul că tu știi despre minciuna lui, și mai
târziu vorbește cu ei despre consecințele minciunii. Crează tu niște consecințe, de exemplu,
să facă curat în casă.
Furatul
Ar putea să fie un motiv pentru care copilul fură, de exemplu mâncare, pentru că îi
este teamă să nu ducă foame. Unii copii cu TA și-au făcut un obicei în a fura. Ei trebuie să
învețe să restituie pentru lucrurile pe care le-au furat, sau să dea ceva din lucrurile lor
personale, de exemplu. Dacă au furat un creion al unui copil, atunci să întoarcă unul de-al
său. Dacă au furat dintr-un magazin trebuie să întoarcă obiectul cu o notiță prin care să-și
ceară scuze. E bine să mergeți cu ei. Copiilor care fură din magazine, nu e bine să li se
permită să mai meargă la magazine.
Iertarea
Ca și creștini, noi credem că dacă un copil a greșit cuiva, va merge să își ceară
iertare. Copiii cu TA care nu au milă față de alții, care nu au nici o remușcare dacă au greșit,
nu le va părea rău, iar dacă noi îi rugăm să meargă și să spună cuiva că îi pare rău, să își
ceară scuze, ei o vor face, dar nu din toată inima. Lor nu le pare rău. Pentru ca ei să învețe
acest lucru ei trebuie să face ceva, pentru a corecta greșeala. Ei ar putea, de exemplu să
gătească sau să coacă ceva împreună cu tine și să servească persoana căreia i-a greșit, să
facă și să scrie o notiță drăguță prin intermediul căreia să își ceară scuze etc.
Lucruri importante despre somn
Este foarte important pentru fiecare copil să doarmă suficient, cu atât mai important este
acest lucru pentru copiii cu TA, deoarece pentru a li se vindeca creierul, ei au nevoie de o
pauză. Dar pentru copiii care au fost abuzați sexual, noaptea poate fi un timp de groază dacă
ei au fost abuzați în timpul nopții. Lor le este teamă să meargă la culcare. Îi putem ajuta
lăsând o mică lumină de noapte (doar pentru un timp, deoarece lumina nu este bună pentru
somn), astfel încât ei să nu doarmă în întunerec, dar trebuie să îi asigurăm că ei sunt în
siguranță, și că nimeni nu le va face rău, deoarece noi le suntem alături și nu vom lăsa pe
nimeni să intre în odaia lor. Copiii care au fost abuzați sexual, ar putea să-i abuzeze pe alții,
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mai ales pe cei mai mici. Este important ca ei niciodată să nu doarmă în aceeași odaie cu alți
copii mai mici, mai vulnerabili. Ar fi bine pentru ei să aibă camera lor personală, dar
deoarece în majoritatea Caselor pentru copii acest lucru nu e posibil, este bine ca ei să
împartă camera cu alți copii mai mari decât ei, dar care nu suferă de TA.
Niciodată nu poți forța un copil să doarmă, doar îl poți trimite la culcare, pentru că unii
copii nu au nevoie de mult somn. Dar odată ce copiii sunt în pat, ei trebuie să știe că trebuie
să stea acolo în liniște și să nu-i deranjeze pe alții. Dimineața, copiii trebuie să învețe să se
trezească la timp, să se îmbrace și să își aranjeze patul. Dați-le un ceas cu alarmă așa încât
ei să fie responsabili să se scoale de unii singuri. Copiii care întârzie la dejun sau nu sunt
îmbrăcați îngrijit și curat, s-ar putea să meargă la culcare mai devreme seara următoare,
aceasta ca și consecință pentru că nu s-au trezit la timp.

Udatul patului și a pantalonilor pe parcursul zilei
La vârsta de patru ani, de regulă sunt uscați pe parcursul nopții și zilei, folosind toaleta
pentru a se urina. Dacă copilul a fost abuzat sexual sau a experimentat o altă formă de
traumă psihologică, s-ar putea să înceapă să ude patul din nou, s-au pantalonii pe parcursul
zilei. Ei își urinează furia lor, ar putea să se urineze într-un colț al odăii, în loc să meargă la
toaletă, sau să se urineze chiar pe podea. Nu faceți copilul de rușine în această situație. Pur
și simplu spune-ți-I să facă curat, să ia lenjeria de pat, să le pună în apă cu săpun să se
moaie, să spele podeaua, și să spele tot ce a fost murdărit. Nu îi pedepsiți pentru cele
întâmplate, iar a le spune să facă curat din urma lor este o consecință normală, care îi va
învăța să nu mai repete acest lucru. Alți copii vor face chiar și treaba mare, materiile fecale în
pantaloni sau în colțul camerei. Aceștia sunt în majoritate copiii care au fost abuzați sexual în
mod groaznic.51
Fă același lucru ca și în cazul anterior, cere-le să facă curat și de asemenea ajută-i să treacă
peste trauma experimentată.

Lucruri ce țin de școală Copilul cu TA ar putea întâlni mari dificultăți de comportament și de
învățare la școală. Asta ar putea fi din cauza că lui îi este frică de noua situație, de profesor,
51

. Thomas, 43.

de toate lucrurile noi pe care le are de învățat și că el
nu este în stare să se concentreze. Stresul și frica
vor influența rău creierul lor,52 el nu va ține minte ce a

învățat, și astfel va avea rezultate proaste la școală,
apoi profesorul ar putea să-l pedepsească, ceea ce va
cauza și mai mult stres și frică și iarăși mai puțină
învățare corespunzătoare.
Ține minte, mai important este copilul și vindecarea acestuia decât educația lui. Iată câteva
idei pentru a te ajuta:

− Lasă-l pe copilul nou-venit să stea acasă, unde îl vei învăța ceva timp, până când el
se va simți în siguranță cu tine și Casa în care trăiește.

− Vorbește cu profesorul, spune-i și lui care este situația copilului, temerile și stresul lui,
așa încât profesorul să nu pună o presiune și mai mare asupra copilului.

− Copiii RAD sunt deseori hiperactivi. Cere-i să facă niște exerciții înainte de a merge
la școală, aceasta îl va ajuta să stea așezat pe parcursul orelor de școală. Spune-i și
profesorului acest lucru, astfel ca el să nu pedepsescă copilul să stea în colț, sau să
stea așezat nemișcat, dar să îi spună să facă niște exerciții.
Activitățile vizavi de timpul petrecut la televizor

Predam odată la o clasă de studenți a căror plan era să deschidă o Casă pentru copii.
Ei au trebuit să alcătuiască un proiect în care să includă și un buget. Aproape fiecare din ei
avea un televizor și chiar un DVD ca și parte din buget, aproape că nu au inclus să cumpere
jucării, nici de interior, nici pentru copii ca să se joace afară, așa cum ar fi: mingi, bâte pentru
cricket, rachete, corzi de sărit, sau alte jucării pentru construirea blocurilor, păpuși sau jocuri
de bord. Se pare că e mult mai ușor să lași copiii să privească televizorul decât să se joace.
Mulți copii cu TA sunt hiperactivi.53 Șezând în fața televizorului, după multe ore de școală în
care el a șezut, va face copilul și mai hiperactiv și mai agresiv. Pentru copiii cu TA televizorul
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trebuie să fie limitat doar la câteva ore pe săptămână, și apoi ar fi cel mai bines ă privească
un film bun împreună ca și eveniment familial. Copiii ar trebui să aibă timp de joacă în fiecare
zi.54 Ei ar trebui să alerge afară, să se joace cu mingea, să sară în coardă, să se joace de-a

ascunselea, sau de-a prinselea în curtea casei, să folosească elemente cum ar fi: apa, noroiul,
sau orice le place pentru joacă, atâta timp cât este util și fără pericol. Dacă li se dă posibilitate,
copiii vor veni curând cu idei de jocuri și vor găsi jucăriile lor potrivite, folosind lucruri pe
care le găsesc în natură.
Dacă nu au posibilitate să se joace afară, este bine să aibă lucruri cum sunt, puzzleuri, jocuri de bord, sau blocuri de construcție pentru copii. Jucându-vă împreună cu ei, veți
contribui în a-i învăța pe copii multe cunoștințe sociale.55
Îndeplinirea responsabilităților împreună
O parte din prioritățile pe care le fixăm la Casa de copii, sunt responsabilitățile pe
care trebuie să le facă copiii. Nu contează dacă lucrați într-o casă de copii mare, sau una de
tip familie, a face responsabilitățile împreună este foarte important. Aceste responsabilități
includ toate lucrurile care trebuiesc făcute: gătitul, tăiatul legumelor, spălatul vaselor,
curățenia în casă, spălatul rufelor, grădinăritul, poate lemnăritul, sau lucruri meșteșugite
pentru ridicarea fondurilor. Implicarea copiilor în fiecarea zi timp de 30 minute până la o oră,
nu este muncă care cere mult efort, dar îi va învăța pe copii lucruri de care vor avea nevoie
în viitor, când vor conduce gospodăria lor. Din obserbațiile mele, în special pentru copiii care
locuiesc în Case pentru copii, acest aspect este uneori uitat sau trecut cu vederea.
Pe lângă toate acestea, responsabilitățile de casă învață copiii și alte lucruri:
Responsabilitățile îi învață pe copii să fie răspunzători pentru ceea ce fac.

− Responsabilitățile îndeplinite bine vor crește în copii respectul de sine. Copilul își va
vede că el poate să facă acest lucru, că nu este inutil și nici prea neputincios. Îi va
plăcea de sine. Se va simți parte din familie.

− Copilul nu învață doar să primească, dar și să dea
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− Astfel se depășește stereotipul de servitor – stapân. Toți se slujeșc unii pe alții prin
îndeplinirea responsabilităților.

− Responsabilitățile de casă sunt un bun echilibru între șederile lungi la școală și în
timpul temelor de acasă. Responsabilitățile făcute împreună oferă oportunități pentru
apropiere și discuție. Eu am avut multe discuții plăcute și profunde cu copiii de la
Casele pentru copii în diferite situații, în timp ce lucram cu ei la bucătărie sau la
spălatul rufelor.
Responsabilitatea de a-i învăța
Pentru copiii cu TA este ceva obișnuit să învinovățească pe alții pentru tot ce li se întâmplă în
viața lor și să se considere victime.56 Ei nu vor manifesta dorință în a fi responsabili pentru
viața lor, așteptând ca alții să facă totul pentru ei.
Copiii trebuie să învețe că sunt responsabili pentru alegerile pe care le fac și la fel să
fie membri responsabili în familia Casei în care stau.
Un mod ușor de a-i învăța simțul responsabilității este prin a face ordine în viața
copilului, alcătuind un orar pentru tot ce are de făcut timp de o zi. De exemplu:

− Trezirea la timp
− Servirea micului dejun
− Mersul la școală
− Venirea acasă și îndeplinirea temelor de școală
− Responsabilități zilnice casnice
− Timpul de joacă singur sau cu alții
−

Cina

− Culcarea, stingerea
Dacă copilul știe clar ce are de făcut, este alegerea lui să facă totul bine și să aibă și
timp de joacă. El este responsabil să fie punctual și să facă totul.
Treburile casnice și menținerea curățeniei în dormitor sunt parte din responsabilitățile
copilului. Atunci când copilul este responsabil pentru alegerile pe care le face, el va învăța de
asemenea să gândească pentru sine.
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Limbajul rău și vorbirea nepotrivită
Copiii cu TA vor folosi deseori un limbaj urât, câteodată din cauza că așa au învățat în familia
sau comunitatea de unde vin, dar deseori pentru că știu că te pot șoca cu aceste cuvinte. Nu
arăta că ești șocat, pur și simplu spune-i copilului că nu este bine și că va avea de suferit
consecințe.
Nu le permiteți să vină și să vorbească urât cu voi despre alți copii. Dacă ei vă pot
spune ce au făcut alții greșit, să îi învinovățească pe alții pentru lucruri pe care ei le-au făcut,
ei se simt mai bine. Spune-i că nu ești interesat să știi de alții, ci mai degrabă spune-i că ești
mult mai interesat să știi ce a făcut copilul care care trăncănește, și de ce anume îți spune el
aceste lucruri.
Oricare nu ar fi problema cu care vă confruntați cu copiii cu TA , înțelegeți din ce
context vine copilul, mediul său, rănile lui, nevoile pe care le are, mai ales faptul că el vrea să
fie în control, pentru că îi este frică că s-ar putea întâmpla ceva dacă pierde controlul.
Odată ce copilul va învăța să aibă încredere în tine, el va învăța să lase controlul în
mâinile tale. Ajutând un copil cu TA să se vindece necesită foarte multă creativitate în felul
cum ne raportăm la copil, felul consecințelor pe care le va suporta și modul în care vorbim
cu el. Este bine dacă putem adăuga nițel umor, să râdem împreună cu copilul și să ne
distrăm.
Vindecarea emoțiilor
Recent am ieșit la o plimbare cu un băiețel de unsprezece ani. El mi-a relatat povestea
incredibilă a animalelor care așteaptă în gaură, ascunse în nisip și dacă o persoană se
strecoară în timp ce urcă delușorul de nisip animalul ar veni și l-ar ataca. De la început am
crezut că îmi povestește ceva ce a văzut în filme, dar apoi am înțeles că într-adevăr vorbea
despre niște animale mici reale, gândaci pe care noi îi numim „furnicile leu”, care atacă
furnicile în așa mod. În imaginația lui, animalele crescuseră și erau în stare să devoreze
oameni. El într-adevăr se temea de aceste animale. El a mai arătat comportamente similare
și în alte situații.
Altă dată în timp ce ne plimbam, am întâlnit o femeie care se comporta un pic hazliu.
Foarte tare a exclamat copilul: „Vai, uitați-vă la acea femeie, e haioasă!” Când i-am spus că
nu trebuia să spună așa ceva deoarece este nepoliticos sau lipsit de bun-simț, el nu a fost în
stare să înțeleagă acest lucru. Această gândire și comportament a unui copil de 3 ani,

însoțită de emoții de teamă, nu sunt normale pentru un copil cu vârsta de 11 ani.57 Deci, care
este motivul pentru care acest copil de 11 ani mi-ar fi spus așa o istorioară și nici să nu a
știut cum să se comporte într-o manieră politicoasă?
Acest băiat a fost rău neglijat și abuzat până la vârsta de 3 ani, deci, din punct de
vedere emoțional, el încă este prins în perioada când a fost abuzat. Acest lucru se întâmplă
des la copiii cu TA. Ei sunt prunci emoționali în corpuri de copii mult mai mari. Deoarece
tulburările de atașament nu pot fi văzute, oamenii care sunt în preajma acestor copii, vor
aștepta de la ei comportament demn de vârsta lor, neînțelegând că ei nu sunt în stare de
acest lucru.58 Din punct de vedere emoțional, ei au multe lucruri de învățat, iar noi trebuie să
îi învățăm acest lucru, să-i ghidăm spre procesul descoperirii emoțiilor.

Memoria emoțională
Când ne gândim la trecutul nostru, cu greu ne amintim lucrurile care s-au întâmplat în
vârsta cuprnsă între 2-4 ani. Din această cauză concluzia noastră ar fi că, copiii nu își
amintesc ce li s-a întâmplat în frageda copilărie. În cartea sa, Levine vorbește despre „mitul”
de a crede că bebelușii nu își amintesc și ne spune să îngropăm acel mit!59 De fapt el spune:
„Deoarece abilitățile lor motorii încă nu sunt dezvoltate, ei nu pot fugi de situație și sunt chiar
mai expuși traumei și depind complet de îngrijitorii lor.”60 Copiii mici nu învață cognitiv, cu
intelectul lor, dar învață prin experiențe și emoții. Noi numim aceasta memorie emoțională.
Când lucrăm cu copiii cu TA realizăm că acest lucru e adevărat, anume că își
amintesc bine trauma care au suferit-o la o vârstă fragedă, fără a fi în stare să vorbească
despre aceasta. Din studiile făcute a devenit clar că în special amintirile care implicau emoții
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puternice, așa cum sunt abuzul, vor rămâne cu noi și ne vor influența viețile pentru mult timp
sau pentru totdeauna. Unii copii vor arăta că își amintesc ce li s-a întâmplat, fie prin desene,
prin jocuri, sau prin felul cum se poartă cu alți copii.61 Din cauza acestor amintiri profund
emoționale, copiii cu tulburări de atașament uneori devin supărați, chiar dacă nu au nici un
motiv întemeiat.

Lipsa de contact cu emoțiile
Din cauza stresului și a traumei pe care le-a experimentat copilul cu tulburări de
atașament, starea lui emotivă nu s-a dezvoltat într-un mod sănătos, astfel din punct de
vedere emotiv el a rămas la momentul când a fost abuzat și neglijat.

Copilul nu a fost

niciodată în stare să treacă de la a fi centrat doar pe eul său, ceea ce este perioada prunciei,
la etapa de a fi centrat și pe cei din jur. El încă se mai teme că nevoile lui nu vor fi împlinite,
motiv pentru care el încă este atât de centrat pe eul său.62 Eu am putut să observ acest lucru
la un băiat pe care l-am menționat la începutl acestui capitol. Comportamentul și starea lui
emotivă sunt imature, ca și cele ale unui copilaș.
Un copil cu tulburări de atașament nu știe cum să-și exprime emoțiile și ar putea să
zâmbească atunci când tu ești supărat pe el, sau să-ți spună că e trist, chiar dacă nu arată
așa. Prin așa fel de comportament nu vrea să te supere, el pur și simplu nu știe cum să-și
exprime sentimentele și emoțiile. El de asemenea nu este în stare să-ți citească expresiile
feței, și nu știe dacă ești fericit sau supărat pe el. Trebuie să-i spui dacă ești mâniat, supărat
pe el sau fericit.

Cum să aduci vindecare vieții emoționale ale copilului
Prin

intermediul

următoarelor

activități

putem

să-i

învățăm pe copii că emoțiile sunt bune, că sunt diferite feluri de
emoții, și că noi toți trebuie să învățăm cum să le folosim. Mulți
copii care se simt neiubiți și nedoriți nu și-au confirmat niciodată
emoțiile, de fapt oamenii le-ar fi spus că emoțiile lor sunt greșite,
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că nu contează.
Iată un exemplu. Probabil și tu ai auzit fraza aceasta când erai copil, când erai trist și
plângeai: „Închide gura și nu mai plânge, sau acuș chiar o să ai motiv de plans! ”, iar
persoana care spunea această frază își întindea mâna gata să te lovească. În acel moment
emoțiile tale nu erau confirmate.

1. Ajută-l pe copil să își identifice emoțiile. Poți face aceasta folosind tăblița mică cu
Fețele care exprimă diferite expresii – vezi în Appendice 2. Întreabă-l pe copil cum se
simte, în special atunci când are sentimente de mânie. Ajută-l să-și exprime emoțiile
de mânie folosind expresii – atât de mare ca și…, atât de lung ca și…
− Permite-i copilului să se poată apropia de tine, el trebuie să știe că poate veni la tine
și să vorbească cu tine în orice moment.

− Dacă un copil a avut o izbucnire nervoasă și a exteriorizat-o, poate aruncându-se pe
podea, dând din mâini și din picioare, așteaptă și odată ce copilul se ve liniști iarăși,
vorbiți-i. Nu vă mâniați, fiți calm, uitați-vă în ochii lui, țineți-l aproape așa ca el să se
simtă în siguranță. Puneți o mână în jurul lui, dacă el vă permite. Întreabă-l de ce s-a
supărat și învățați-l să vorbească despre mânia lui, să nu se lase copleșit de mânie –
să nu distrugă lucurile din jur, să nu-i lovească pe alții, să nu-și facă rău lui, astfel de
lucruri nu sunt acceptabile. Lasă-l pe copil să găsească răspuns, o reacție diferită la
mânia sa. Este foarte important să nu-i țineți o prelegere copilului, dar să-l lăudați
pentru eforturile lui de a vrea să se schimbe și să stăpânească mânia diferit. De
exemplu, data viitoare voi fugi în jurul casei de trei ori când voi mai fi atât de supărat!

− Dacă copilul este foarte supărat și tu vezi acest lucru, lasă-l să lucreze ceva ca să se
liniștească. Să lucreze în grădină, să ajute la curățenie în casă, ceva ce implică
putere fizică.

− Pentru copiii mai mari care pot să scrie, încurajați-i să țină o agendă în care să poată
scrie cum se simt și de ce. Este bine pentru ei să vadă proges în comportamentul lor.

− Fiți întotdeauna cinsiți cu copilul. Nu-l lăudați pe copil pentru ceva ce nu a făcut sau
să vorbiți cu el în fraze generale. Nu spune lucruri de felul dat: tu totdeauna ești
drăguț, tu mereu lucrezi din greu… Copilul știe că acest lucru nu e adevărat și simte
că îl minți. Fii specific în laudele tale. Spune lucruri de felul: Astăzi ai lucrat foarte bine
în casă, mulțumesc. Astăzi camera ta este foarte curată, ai făcut o treabă grozavă.

−

Odată am făcut lucru manual cu fetele pentru a înfrumuseța camera într-o
Casă din India. La sfârșit le-am mulțumim pentru lucrul frumos pe care l-au făcut. Una
din fete care nu s-a implicat deloc și eu știam de la lider că ea avea tulburări de
atașament, mi-a spus clar: „De ce mă lăudați, eu nu am ajutat deloc!” Când îl ajuți pe
copil să își exprime emoțiile, tu de asemenea îl ajuți să își construiască respectul de
sine și să înțeleagă cine este cu adevărat.

Construirea respectului de sine

Câteve idei prin care putem să ajutăm copiii să își construiască respectul de sine și
să găsească valoare în sine. Laudă copilul pentru lucrurile pe care le-a făcut bine sau pentru
ceva ce nu a făcut rău în ziua aceea. De exemplu: Am văzut că nu ți-ai ieșit din fire și nu ai
lovit ceilalți copii astăzi, bună treabă!

− Laudă-l pentru ceea ce este, de exemplu: tu ai ochi frumoși, ți-ai aranjat bine părul
astăzi etc. Poate copilul nu a mai auzit aceste cuvinte niciodată mai înainte!

− Fă-i niște poze copilului, afișează-le pe un
placat. De asemenea fă un mic album pentru
copil în care el poate să-și păstreze pozele.
Fii sigur să îi faci poze când copilul
realizează ceva, cum ar fi un concurs sportiv,
când e bravo la școală, când prezintă o
cântare la biserică etc. Acest lucru îi va aduce
aminte că este în stare să facă lucruri bune.
− Dacă copilul desenează, crează un loc pe perete unde ar putea să le afișeze.
− Sărbătorește-i ziua de naștere, ar putea să fie o experiență nouă pentru copil. Făcând
acest lucru recunoști copilul și existența lui. Nu trebuie să fie ceva ieșit din comun, o
tortă, poate un mic cadou, un cântec de sărbătoare și o rugăciune și e destul. Copiii
cu tulburări de atașament de multe ori cu greu fac față sărbătorilor mari din câteva
motive: Sunt prea mulți oameni în jur, ceea ce îi sperie, ei se simt de parcă nu ar
merita acest lucru, din cauza modelului greșit învățat – eu sunt rău, nu merit nimic

frumos. Astfel, ei încearcă să-și strice sărbătoarea lor dar și celorlalți. Prin urmare, o
sărbătoare mică este cel mai bine pentru ei.63

− Acceptă-i pe părinții biologici. Din observațiile mele pot vedea că este o tendință ca
părinții biologici ai copilului să fie priviți ca fiind „răi”, de aceea copilul a fost luat de la
ei! Noi trebuie să îi acceptăm pe părinții biologici ai copilului. Ei i-au dat naștere și ei
întotdeauna vor rămâne părinții lui biologici, unicii pe care copilul îi are! Dacă vorbim
rău despre ei, vorbim rău și despre copii, pentru că „ei există datorită lor”.64 Eu am
auzit copii care provin din contexte foarte dificile, dar care vorbeau frumos despre
părinții lor. Copiii sunt atașați de ei, nu contează cum aceștia i-au tratat.

− Lasă trecutul în trecut! În casa în care lucram, mulți din băieții noștri erau mutați din
Casă în Casă, aveau ciocniri cu poliția, din cauza comportamentului lor criminal, la fel
erau dați afară din școală etc. Când au sosit în Casa noastră li s-a spus că nu vrem
să știm care este trecutul lor, că ei aveau o șansă să înceapă de la capăt cu noi, pe o
pagină curată.
Copiii cu TA vor avea nevoie de oportunități prin care să învețe cum să dezvolte
respectul de sine în fiecare zi. Ieri este trecut, astăzi ai o șansă să înveți să te
comporți mai bine.

Problema încrederii

Așa cum este explicat în „Ciclul primului an”, copiii învață să aibă încredere în oameni
la o vârstă foarte fragedă, sau ei nu învață despre încredere deloc. Să explicăm un pic,
încrederea nu este o emoție, dar evident foarte legată de emoțiile noastre. Dacă nu avem
încredere în cineva sau în o situație în care suntem, de exemplu dacă mergem pe o alee
îngustă pe timp de noapte și vedem oameni mergând pe ea, ne vom simți îngrijorați, nervoși
și foarte incomod. Noi vom face tot posibilul să ieșim din acea situație și să intrăm în casa
noastră cât mai repede posibil, după care vom încuia ușa și ne vom simți în siguranță din
nou. Noi iarăși suntem într-o situație alături de oameni pe care îi știm și în care avem
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încredere.
Copilul cu probleme de atașament, care niciodată nu a învățat ce este încrederea, nu
poate să treacă de la situația în care nu a știut să aibă încredere, la cea în care oamenii au
încredere și se simt în siguranță. Copilul nu are încredere în nimeni. În cartea sa, John
Stoller numește încrederea pe care o avem în oameni încredere de transfer, noi ne simțim în
siguranță într-o situație anumită deoarece avem încredere în persoana de alături, i-am
transferat încrederea acestei persoane. Acest lucru se poate aplica și în relația noastră cu
Dumnezeu. Noi știm că ne putem simți în siguranță în orice situație alături de EL.65
Unul din cele mai importante lucruri pentru copiii cu TA este să învețe încrederea de
transfer, astfel să aibă încredere în îngrijitorii lor. Pentru ca acest lucru să se materializeze,
copiii trebuie să înțeleagă că îngrijitorii vor împlini întotdeauna nevoile lor, că vor avea
întotdeauna mâncare suficientă, un pat de dormit, că nu vor fi oameni răi care să-i abuzeze
sexual în timpul nopții, nu vor fi bătuți, loviți, nu li se vor spune promisiuni deșarte și minciuni.
Acestea sunt lucrurile pe care probabil le-au trăit copii care sunt în grija ta, de care încă se
tem și de aceea nu pot avea încredere.
Copilul trebuie să învețe din nou să aibă încredere în două moduri: Una este viața de
zi cu zi, când copilul trăiește alături de tine și vede că toate nevoile îi sunt împlinite și că nu
mai este abuzat. Al doilea mod este să te exprimi verbal față de copil că el poate avea
încredere în tine și că tu îi ești alături. Spune lucruri cum ar fi: Tu ești în siguranță cu noi. Eu
sunt aici ca să te protejez. Nimănui nu i se va permite să îți facă rău noaptea etc.
Acest proces prin care copilul va învăța încredere, va lua timp, dar va trebui ca tu să
repeți acest lucru iar și iar, astfel încât copilul să înțeleagă real acest lucru într-un mod
profund și plin de semnificație.
Pentru ca să aibă încredere în tine, trebuie să îți ții promisiunile făcute copilului. Dacă
îi promiți ceva, de exemplu, să ieșiți împreună undeva, să mergeți la o înghețată etc. ține-te
de cuvânt! Dacă nu te ții de promisiuni, distrugi încrederea copilului și așa el nu poate să
învețe să aibă încredere deplină în tine.
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Disciplina și consecințele pedepsei
Ce faci atunci când un copil nu face ceea ce i s-a spus, dacă nu te ascultă, sau face
ceva greșit, încalcă regulile și are nevoie să fie disciplinat?
Prima dată este necesar să înțelegem de ce trebuie să disciplinăm un copil. Uneori
când ascult unii îngrijitori vorbind despre copii și felul cum îi pedepsesc, îmi creez impresie
că ei vorbesc despre un dușman și nu despre copii care au nevoie de corectare și disciplină.
În cartea despre disciplina pozitivă de la Salvați Copiii, sunt stabilite patru etape
principale:66
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− Identificarea scopurilor pe termen lung – noi vrem să aducem corectare nu doar
pentru present, dar vrem să aducem vindecare copilului.

− Aprovizionarea cu căldură și ordine, structură – noi iubim copilul și îi arătăm acest
lucru dar noi de asemenea avem o ordine clară în Casele noastre. Este un echilibru
între acestea două.

− Înțelegerea copilului, cum gândește, cum simte, etapele lui de dezvoltare – acest
manual te va ajuta să înțelegi mai bine copiii cu TA.

− Rezolvarea problemei – încearcă să afli de ce a făcut ce a făcut și de ce credem noi
că el are nevoie de disciplină.
De ce nu avem nevoie de nuia?
Din observațiile și discuțiile mele cu îngrijitori din Asia de Sud și Africa, știu că mulți
folosesc nuiaua, uneori doar ca o amenințare, alții chiar îi bat pe copii cu scopul de a-i
disciplina. Vreau să dau câteva motive de ce nu putem folosi nuiaua pentru a-i bate pe copiii
cu TA.

− Copii sunt vulnerabili și un adult este mai puternic decât un copil în orice aspect. El
nu ar trebui să-și folosească puterea asupra unui copil, să-l bată, nici cu mâna nici cu
nuiaua. Este un semn de neputință, de multe ori făcut pe negândite și din iritare. Noi
niciodată nu trebuie să disciplinăm un copil fiind iritați, enervați! Convenția pentru
Drepturile Copilului (CDC) spune în Articolul 19 că toți copiii trebuie să fie protejați de
tot ce este rău, de violență fizică și mentală.67 A lovi un copil cu nuiaua este violență
fizică. În unele țări 68 există legi care se expun împotriva pedepsei corporale. De
exemplu în India, pedeapsa corporală aplicată de profesori în școli este pedepsită
conform legii. Eu cred că noi ca și creștini trebuie să dăm un exemplu de frunte și
dacă mai folosim nuiaua, ar trebui să ne oprim înainte ca legea să ne forțeze s-o
facem.

− Copiii care au TA probabil că au fost cel mai mult expuși la multă violență și bătăi și
noi nu vrem să repetăm acest lucru, dar vrem să aducem vindecare acestor copii.
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− În înțelegerea mea, când Biblia vorbește despre nuia în cartea Proverbelor 13:24,
este că Ea vorbește despre călăuzirea pe care trebuie să o dăm copilului. Același
cuvânt pentru nuia este folosit în Psalmul 23, în care autorul Psalmilor spune că
nuiaua păstorului îl mângâie. O nuia care lovește, crează frică nu mângâiere! Cu
nuiaua și toiagul păstorul dă direcție oilor sale. Știind că persoana căreia îi pasă, în
acest caz păstorul, va da direcție este o mare mângâiere. Iată de ce este bine să dăm
copiilor reguli și să facem ordine în Casa și în viața copilului, și vom face acest lucru
prin introducerea limitelor.

Ce încă nu mai funcționează?
Pe lângă faptul că nu trebuie să folosim nuiaua sau să-l batem pe copil, sunt câteva
lucruri care nu funcționează la copiii cu TA.

− Nu-i țineți prelegere! Predicile lungi despre lucrurile rele pe care le-a făcut copilul nu
vor avea folos. Copilul nu te va mai asculta, iar tu te vei enerva din cauza aceasta.

− Nu amenințați copilul, nu-i spuneți lucruri precum: Dacă te porți rău, eu voi …
− Nu promiteți ceva dacă el se poartă bine. De exemplu, dacă faci acest lucru în fiecare
zi vei obține ceva la sfârșitul săptămânii. Copiii cu TA se vor comporta bine timp de o
săptămână și vor obține lucrul promis, după care se vor întoarce la felul vechi de
comportare.

Ce funcționează?

Dacă ai reguli și limite clare în Casa ta, va fi foarte evident când ele vor fi încălcate și
când copiii nu vor asculta. Atunci tu poți acționa și disciplina copilul.
În scopul de a-l disciplina pe copil, este mai bine să suporte consecințe decât
pedeapsă. Sunt două feluri de consecințe, naturale și impuse.
Exemple de consecințe naturale sunt: Este frig afară, dar chiar dacă îi spuneți
copilului să își ia o vestă, el nu te ascultă. El va suporta și simți consecința de a-i fi frig. Data
viitoare își va lua vesta cu el și tu nu va trebuia să spui nimic. Un alt moment ar fi: Copilului
nu-i place mâncarea pentru prânz de pe masă și se plânge că vrea să mănânce altceva.

Spune-i copilului că nu mai este altceva, și că dacă nu mănâncă acum, va putea mânca
tocmai la următoarea masă din zi. Nici un copil nu va îndura foame de la o masă la alta,
dacă ar fi după dorința copilului. Nu-i luați copilului mâncarea din față ca și mijloc de
disciplinare.
Consecințe impuse: Dacă nu-ți finisezi treburile în casă, nu vei privi nici o emisiune la
televizor în seara aceasta! Dacă nu te scoli dimineața la timp va trebui să mergi la culcare
devreme pentru că vei fi obosit. Câteodată este bine să avem anumite consecințe pentru
anumite moment de neascultare. Când decideți regulile pentru Casa voastră puteți să
decideți și consecințele nerespectării regulelor.
Iată un exemplu din una din Case în care am lucrat: Unii din băieți obișnuiau să
fumeze înainte ca să vină lă locuiască cu noi. Ei au vrut să continue să fumeze, dar nu li se
permitea. Dacă erau prinși că fumează, trebuiau să meargă timp de două ore, să facă ceva
bun pentru plămânii lor, în timp ce fumau.
Dacă copiii strică ceva, de exemplu, veselă, mobilă etc., ei trebuie să ajute la
restabilirea lucrurilor prin a lucra câteva ore, nu înafara Casei, ci doar în Casă, poate să ajute
la bucătărie, în grădină sau oriunde este nevoie, ca să plătească pentru datoriile lor. Nu li se
va da bani, dar vor învăța că totul are un preț. Consecințele pot fi ocazii bune pentru îngrijitor
și copil ca să zidească relații, dacă copilul trebuie să ajute la treburile casei. Nu trebuie să fie
un timp de tortură, dar un timp în care să învețe.
Tu poate nu vei ști întotdeauna ce consecințe să ai pentru neascultare, dar puteți să-i
spuneți așa copilului. Spuneți-i că ce a făcut este rău și că vor fi consecințe, dar că trebuie să
te gândești întâi și să discuți și cu ceilalți lucrători.
Dacă copilul a făcut ceva rău are nevoie de timp să se gândească la ce a făcut și
dacă tu ești supărat ai nevoie de timp la fel. Într-un moment ca acesta este bine să-i spuneți
copilului să se așeze într-un colț pentru câteva minute să mediteze la ce a făcut. În acest
timp și tu poți să te gândești la consecințe pentru comportamentul copilului. Nu mustrați
copilul în fața altui copil, ca să îl faci de rușine. Pe de altă parte copilului i-ar place să aibă
audiență ca să se poarte prostește și tu nu-ți dorești acest lucru.
Când vine vorba de disciplinarea unui copil, creativitatea ta este provocată și este
bine să împărtășești aceasta cu restul echipei pentru a găsi modalități de disciplinare care să
aducă rezultat.

Rezistența – Cum putem să o întărim în viața unui copil?
Mulți copii au experimentat un trecut traumatic, dar unii par să fie destul de bine, și
pot trăi o viață decentă, fiind buni la școală, apoi mai târziu buni în viață, în stare să ia o
slujbă, să se căsătorească și să aibă copii. Alții cu aceeași experiență nu sunt în stare de
aceasta. Care sunt motivele posibile pentru aceasta?
Eu cred că rezistența copilului joacă un rol mare în aceasta. Rezistența este o
abilitate de recuperare, ori ajustare ușoară de la o nenoricire ori schimbare.69 Rezistența îi
ajută pe copii să fie în stare să facă față mai bine situațiilor dificile din viață, și să le
depășească cu ușurință, fără mari daune. Rezistența poate fi consolidată la copii în moduri
diferite.
Iată un exemplu: Raju, un băiat din India, acum are vârsta de 12 ani. El a crescut sub
un pod într-una din orașele mari ale Indiei.70 Când avea 8 ani, ambii părinți i-au murit în
același an. El a fost dus într-o Casa Creștină pentru copii, mică ca și o familie, unde a
început să meargă la școală. Raju este un băiat foarte drăguț, are prieteni acasă și la școală,
e unul din cei mai buni din clasă și este un copil prietenos și sensibil.
Eu cred că implicarea mea timpurie în viața lui Raju a făcut o mare diferență și a
întărit restabilirea lui. L-am cunoscut pe Raju de la un an și până acum. De fiecare dată când
vizitam copiii sub pod, Raju venea, se juca cu mine, stătea pe brațul meu și era liniștit.
Uneori nu-l vedem luni întregi, dar el știa că mereu mă voi întoarce. În special, atunci când
părinții lui au murit, eu i-am fost alături, l-am adus la Casa copiilor și încă îl vizitez de fiecare
dată când sunt în India. Pentru ceva vreme i-am fost ca și mamă și încă mai sunt mătușa lui.
Câțiva factori care întăresc restabilirea copilului pot fi văzute în viața lui Raju, și când
lucrăm cu copii din contexte diferite cu atașemente instabile, trebuie să aducem acești factori
în viața copilului, să îl pregătim și să îl ajutăm să se pregătească pentru viitor. Factori care
întăresc restabilirea copilului:

− O rețea de suport: Copiii care se restabilesc au cel puțin o persoană alături de ei, și
cred în ei și în abilitatea lor de a face față vieții și de a o stăpâni. Această persoană nu
poate să ia toate necazurile copilului, dar poate să-l ajute să treacă prin ele. Anume prin
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experiențe dificile copilul învăță să se restabilească.

−

Un ajutor mare pentru copii este și faptul dacă copiii știu că nu sunt singuri,
dar au câțiva prieteni, rude în jurul lor pe care ei se pot baza și primi ajutor în caz de
necesitate.

− Găsirea scopului vieții: Copiii care au credință vor găsi sens în viața lor, și vor fi mult
mai puternici în fața greutăților decât copiii care nu cred în nimic. Abilitatea de a
contribui și a avea succes: Copiilor care li se încredințează responsabilități sunt mai
ușor de modelat, iarăși repet deoarece viața are sens, ei contribuie la mersul bun al
casei prin a câștiga bani, sau prin a avea rezultate bune la școală, și știu că îi
așteaptă un viitor. Protecția exagerată și neîncredințarea responsabilităților copiilor
nu-i va ajuta să-și dezvolte rezistența. Copiii experimentează că eforturile lor produc o
diferență în viață.
Dezvoltarea simțului umorului: Nu vorbim despre a fi sarcastici cu privire la lucrurile
rele care se întâmplă. Ne referim la abilitatea de a vedea ceea ce este interesant și
provoacă râs, chiar și în situații dificile, și abilitatea de a nu se lua pe sine prea în
serios.
Un viitor și o nădejde pentru fiecare copil
Unii oameni spun că, cu cât copilul este mai mare, cu atât situația lui este mai
disperată. Exemplul care l-am experimentat eu este cazul unei mame care a adoptat un
adolescent și care mi-a mărturisit acest lucru.71 Se pare că aproape toată literatura scrisă
despre copiii cu TA este doar despre acest lucru, este doar despre copii.
Este atunci adevărat că unii copii și majoritatea adolescenților sunt fără speranță?
După părerea mea acest punct de vedere scoate din formulă un factor important – pe
Dumnezeu.
Ieremia 29:11 „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul,
gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. ”72
Dumnezeu are un plan și o speranță pentru fiecare. Fără a cunoaște acest lucru ar fi
greu uneori să continui lucrul cu copiii cu TA, și vei experimenta obstacole și dezamăgiri. Dar
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noi putem să ne încredem în Dumnezeu, care are destulă dragoste pentru cel mai dificil copil
și are un plan pentru fieare din ei.
Poate că noi am făcut planuri pentru copii să aibă studii superioare, să devină medici,
avocați, dar dacă dauna pe care au experimentat-o devreme în viața lor este mare, dacă
abilitățile lor mentale au avut de suferit, acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Suntem noi
dezamăgiți cu privire la aceasta, sau putem să ne întoarcem la Dumnezeu în rugăciune,
înțelegând că Dumnezeu nu a renunțat și că are un plan pentru copil, care este diferit de al
nostru?
Din cauza credinței noastre că fiecare persoană de pe acest pământ este importantă
și iubită de Dumnezeu, nu din cauza la ce este sau a făcut omul, dar datorită a ce a făcut
Dumnezeu pentru noi73, noi putem să ajungem la inima copiilor și să-i iubim cu dragostea pe
care o avem de la Dumnezeu. În psalmul 127:3 citim că, „Copiii sunt un dar de la
Dumnezeu; ei sunt o adevărată binecuvântare. ”
Nu contează de unde vine copilul sau care este familia din care vine, toți copiii sunt un cadou
de la Dumnezeu. Îi vedem noi pe copii în casele noastre ca și cadouri de la Dumnezeu care
au preț în ochii noștri?
Este de datoria noastră când lucrăm cu copiii cu TA să le spunem despre Dumnezeu,
Tatăl iubitor care i-a creat și îi iubește,necătând la ceea ce fac ei, pentru că El i-a creat și îi
știe perfect.

Păstrează bucuria în viață
Biblia ne spune: Bucuria Domnului este puterea noastră.74 Sunt încă multe alte
versete care vorbesc despre bucurie și despre cât de multă bucurie vrea Dumnezeu să ne
dea. Salvarea Lui este bucurie.
Dacă puterea Lui este bucuria noastră atunci noi trebuie să o păstrăm în viețile
noastre, realizând că ea este puterea noastră, cerând de la El bucuria Sa și contemplând la
ceea ce a făcut pentru noi, ceea ce ne-a dat și ceea ce putem noi face pentru copii. Dacă
facem acest lucru, atunci bucuria noastră va rămâne și vom putea împărtăși aceeași bucurie
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cu copiii.

Avem nevoie de echipă – putem folosi oamenii din jurul nostru?
Aceasta este o întrebare care va apărea mai devreme sau mai târziu. Cât de mult
împărtășim noi cu oamenii din jurul nostru, cei cu care lucrăm despre condiția copilului?
Nu trebuie să expunem copilul la bârfe, sau ca oamenii să se teamă de el, așa că nu
vom spune prea multe despre copil și condiția lui. Dar sunt oameni care trebuie să știe și să
fie parte din echipa noastră, pentru a aduce ajutor și vindecare copilului.
Prima persoană care trebuie să cunoască despre condiția copilului este, cu siguranță,
profesorul. El trebuie să cunoască de ce copilul se comport altferl decât alți copii, pentru ca
să știe cum să ajute copilul. Fă-ți timp să discuți cu profesorul, împărtășește cu el ceea ce ai
învățat despre TA, și ce înseamnă aceasta pentru copil. El nu trebuie să știe totul despre
trecutul copilului. Va fi destul să-i spuneți că, copilul a avut un trecut complicat, iată de ce el
se află cu tine în Casa pentru copii. Spune-i profesorului că ești gata oricând să te întâlnești
cu el și să asculți ce are să-ți spună despre copil. Doar dacă vei face o echipă cu profesorul,
copilul va putea să se vindece, pentru că el va petrece ore în șir la școală.
Dacă ești membru de biserică este bine să-l implicați și pe profesorul de școală
duminicală. Iarăși, nu e nevoie să-i spuneți întreaga poveste, dar îndeamnă-l să vă rugați
pentru copil și pentru vindecarea lui.
Suporterii, rudele sau voluntarii din casă la fel trebuie să cunoască, dar iarăși atât cât
e de-ajuns pentru ei ca să-l susțină pe copil. Ei trebuie să înțeleagă că nu sunt îngrijitorii de
bază ai copilului, și au prin urmare un rol secundar, dar ai putea fi de un mare folos dacă îl
înțeleg pe copil cu problemele lui și vin mai degrabă în ajutor împreună cu îngrijitorii de bază,
decât să fie împotriva lor fiindcă nu înțeleg situația copiilor.
Ține minte, copii cu TA sunt extraordinari cu străinii și încearcă să-i trianguleze pe
îngrijitori. Oamenii care nu sunt implicați în îngrijirea copilului și nu înțeleg care e situația ar
putea să fie împotriva ta, crezând că tu ești prea dur și nu iubești copilul. Deci, fiți deschiși cu
ei și invitați-i să devină parteneri în rugăciune pentru vindecarea copilului.

Cuvânt de încheiere
Sunt sigură că pregătirea îngrijitorilor ar putea aduce schimbare în viețile copiilor și ar
crește responsabilitatea din partea îngrijitorilor și, sperăm și a părinților, cu privire la
importanța atașării.
În timp ce lucram la manual am simțit nevoia să încep o linie de asistență telefonică
on-line pentru oamenii care au citit manualul și au întrebări cu privire la unele subiecte, pe
care le întâlnesc în Casa lor pentru copii.
Sunt foarte conștientă că nu pot rezolva toate problemele cu care se confruntă
oamenii, dar mai stiu sigur că fiind la dispoziția oamenilor, atât copiii cât și îngrijitorii vor primi
ajutor, iar îngrijitorii ar putea să-și împărtășească din experiențele și ideile lor.
Marea mea speranță și dorință pentru acest manual este ca mulți îngrijitori să fie
încurajați pentru a ajunge la inimile copiilor cu speranță reînoită pentru viitorul fiecărui copil.
Deoarece aceasta este doar prima schiță a manualului și nu am încă asistență
telefonică on-line , dacă aveți întrebări sau comentarii vă rog să-mi scrieți la adresa:
barbara.ruegger@gmail.com. Unii deja au făcut-o și au primit ajutor și înțelegere mai bună
pentru situația lor specific, în ce privește copii cu TA. Vă rog, nu ezitați să ne scrieți.

Ieremia 29:11 Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul,
gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
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Apendice 1
Interviu cu o mama care îngrijește copii cu TA
Acest interviu susține idea că, constatările cum că mulți copii care ajung în o anumită
formă de îngrijire rezidențială, suferă de TA. Mama pe care am intervievat-o, chiar dacă pe
parcursul pregătirii nu era gata să lucreze cu copiii cu TA, a acumulat experiență și echipare
adecvată în timp ce a lucrat cu copiii. Experiențele ei sunt foarte de ajutor pentru alte
persoane care lucrează cu copii cu TA, care se află în îngrijire rezidențială, iată de ce ea este
citată aici. Interviul a fost tradus din limba germană de către autor.
Regula E. împreună cu soțul ei Thomas au avut grijă de copii în pe parcursul a
ultimilor 13 ani. Înainte de aceasta ea a lucrat în Case pentru copii și familii care au luat copii
în îngrijire, în total a făcut acest lucru timp de aproape 20 de ani.
Copiii aflați în grija acestui cuplu stau cu ei pentru un termen lung, până când ajung la
maturitate. La moment ei au în grijă 4 copii, cel mai mare are 14 ani, cel mai tânăr 6 ani plus
2 copii care sunt ai lor și sunt la vârsta de 12 și 10 ani, la fel ca și îngrijirea parțială a
„nepoate lor, care este fiica unui fost fiu pe care l-au avut în îngrijire.
În acest interviu Regula împărtășește despre pregătirea și experiențele ei cu copiii de care a
îngrijit.
De unde vă trageți și ce pregătire aveți?
Am crescut într-o familie cu 4 copii într-un oraș mic, iar de la o vârstă fragedă am
crescut fără tata, care a murit într-un accident. În ce privește pregătirea, sunt lucrător social,
specializat în a lucra cu copiii în centre rezidențiale.
Ați văzut copii cu TA în toți acești ani, câți?
Am văzut mulți copii cu tulburări de atașament, mai mult sau mai puțin severe, atât în
familii care i-au copii în îngrijire, câ și în Case pentru copii. Din experiența mea aș spune că
este ceva specific pentru astfel de copii.
Studiile v-au pregătit să lucrați cu copiii care au tulburări de atașament?
Atașamentul și tulburarea de atașament nu au fost subiectul studiilor mele. Acum 20
de ani, cunoștința despre Tulburările de Atașament nu era așa de răspândită. Noi doar
învățam despre copiii cu comportament dificil, iar motivul pentru care el se comporta așa era
totdeauna considerat doar la nivelul copilului și nu al părinților sau a relației copilului cu
părinții.
Eu nu eram pregătită pentru copiii cu tulburări de atașament atât de severe și eu cred

că sunt mai mulți copii astăzi decât acum 20 de ani.
Cum vă puteți da seama că un copil are probleme de atașament?
Câteva din lucrurile pe care le-am observat sunt: Ei au o toleranță foarte scăzută
pentru frustrări, de asemenea au probleme în a învăța să vorbească. Eu cred că dacă nu
există o relație între mamă și copil, este foarte dificil pentru un copil să învețe a vorbi corect.
Mai văd cum copiii nu se acceptă pe sine – de parcă Sinele nici nu are exista. Unii copii pe
care îi cunosc, sau reacționează excesiv la durere, sau dau dovadă de o toleranță mare
pentru ea. De asemenea le este frică de tot ce este nou și de schimbare. Sunt ușor copleșiți
de tot ce este nou.
De exemplu doi băieți din programul nostru când au trebuit să învețe a înnota, le era
foarte frică, ei chiar au crezut că este o pedeapsă pentru ei să învețe înnotul, dar odată ce au
învățat să înnoate, le-a plăcut atât de mult că se aruncau în apă cu prima ocazie și apoi nu
vroiau să iasă din apă.
Am văzut copiii noștri cum treceau de la a fi foarte „lipicioși”, cum se țineau scai de
noi, la a fi foarte distanți de fiecare din noi.
Cum își exprimă nevoia emoțională copiii care vă sunt în grijă?
Unii sunt ca și lipiți de noi tot timpul și vorbesc, vorbesc, vorbesc, alții sunt foarte
provocativi, dorind ceva mai tot timpul: ceva să beie, să se joace, să fie ajutați cu temele de
la școală, să-și schimbe garderoba etc., și cu cât mai mult îi satisfac dorințele unui copil, cu
atât mai mult va cere altul. Unul din băieții noștri strică obiectele din casa, jucăriile, hainele
sale etc., și acest lucru se întâmplă când este supărat pe ceva sau cineva.
De exemplu, am mers la grădina zoologică cu toți copiii, am petrecut toată ziua cu ei,
am mâncat în oraș, iar seara un copil dorea să se joace cu mine, pentru că, conform lui, nu
petrecusem timp cu el deloc în acea zi!
Cum vă reușește să faceți față nevoilor lor emoționale?
Este bine că eu îmi știu limitele, deoarece acești copii vă vor epuiza, stoarce complet
dacă nu vă stabiliți niște limite. Trebuie să fiți conștienți de faptul că niciodată nu veți putea
satisface deplin toate nevoile lor, chiar dacă vă veți dărui și veți face foarte mult pentru ei. În
același timp trebuie să dai tot ce ai, dar să îți știi limitele și să îi spui copilului când și tu ai
nevoie de o pauză. Eu pot face acest lucru în cazul în care pot lăsa copiii în grija altei
persoane. Copiii noștri de care avem grijă petrec regulat timp fie cu părinții, buneii, sau alte
familii care îi cunosc și doresc să-i ajute pe ei și pe noi, și să ne dea o pauză binevenită.
Când lucram la Casa pentru copii, eram destui membri în echipă, așa că fiecare avea
posibilitatea să se odihnească de această muncă pentru ceva timp. În această pauză căutăm

să ne bucurăm, să petrecem timp cu prietenii noștri. Eu simt că este important să închid
telefonul mobil, să nu fiu accesibilă și să stau un pic fără copii pentru un timp! Atunci pot să
mă întorc odihnită, în stare să lucrez cu copiii și să le împlinesc nevoile.
În opinia dvs., ce este cel mai folositor pentru copiii care locuiesc cu dvs.?
Trebuie ca totul să le fie clar copiilor, aceasta este o cheiță pentru dvs. – de exemplu:
să știe că vor lua prânzul când se vor întoarce de la școală, și nicidecum nu vor duce foame.
Limite și granițe clare – Dacă le fixez un timp exact în care să fie acasă după vizita unui
prieten, așa trebuie să facă, și nicidecum 5 minute mai târziu. Mâncăm împreună și ne
așteptăm unul pe altul, la fel le spunem când pot să se ridice de la masă. Cât privește
lucrurile care au măsură clară, nu trebuie să le discutăm, din nou și din nou, copiii noștri
trebuie să știe că regulele în casă sunt ca și responsabilitățile în casă și nu trebuie să le
amintim din nou acest lucru. Uneori îi ajut să conștientizeze că și ei au așteptări de la mine,
ca să îmi fac partea mea, de exemplu: că gătesc, să spăl etc. Deci, le fac cunoscut acest
lucru, că locuind împreună, și eu am așteptări de la ei și anume să își facă responsabilitățile
ce țin de familie.
Este foarte important ca ei să aibă aceiași îngrijitori pentru o perioadă îndelungată de
timp, iată de ce am decis să îngrijim copiii de la o vârstă foarte fragedă până la maturitate.
Noi cunoaștem că familia noastră este locul care poate fi numit casă.
La fel îi ajută și faptul că eu mă țin de cuvânt și insist în ceea ce le spun, astfel ei pot
avea încredere.
Ce puteți să ne spuneți despre sărbători și zile de nașteri?
Noi organizăm zilele de nașteri pentru fiecare copil și avem niște mici tradiții, cum ar fi
cana oferită special de ziua de naștere, pe care o poate folosi doar sărbătoritul, lumânări
speciale, o ghirlandă de zi de naștere pe care tot timpul o folosim pentru decorarea
sufrageriei la fiecare sărbătoare. Copiii pot să își aleagă mâncarea și să invite prietenii.
Petrecerea însăși nu trebuie să fie pompoasă, copilul este special, ziua aceasta e specială,
pentru că el s-a născut în această zi, de aceea nu trebuie să încărcăm copilul cu cadouri și
petreceri pompoase.
Crăciunul este o zi importantă din an și noi totdeauna îl sărbătorim împreună. Avem
tradițiile noastre speciale pentru luna respectivă și copiii vor întreba cu multe luni înainte
dacă anul acesta va fi ca și anul trecut, dacă mâncarea va fi la fel etc. Aceasta le dă un simț
al identității, al apartenenței unei familii.
Mai facem și alte lucruri speciale cu copiii, cum ar fi, ieșirea în aer liber la frigărui,
vizita la grădina zoologică.

Care este metoda dvs. de disciplinare?
Disciplina trebuie să fie consecința logică a lipsei de comportament a copilului,
aceasta se referă mult la restituire. De exemplu, dacă copilul a stricat geamul, primul lucru
este că trebuie să vină să vă spună despre aceasta fără a se teme de pedeapsă. Ei trebuie
să știe că toți noi putem greși. Primul lucru este că îl vom asculta. Apoi copilul trebuie să
meargă să facă curat. Apoi îl vom întreba: Cine va repara și plăti geamul? Copilul trebuie să
găsească o soluție și o ieșire din situație. Dacă copilul are o gura mare și folosește cuvinte
murdare sau strigă, trebuie să meargă în camera lui pentru ceva timp sau să se așeze și să
stea în liniște. Câteodată e bine să trimiți copilul în odaia sa pentru a crea o distanță între
tine și copil, așa că să nu lovești copilul la mânie. Îi voi spune să se retragă pentru ceva timp
și apoi împreună, în liniște vom putea vorbi despre cele întâmplate. Dacă copilul este supărat
pe noi, strigă și vorbește urât la adresa mea, îi voi spune să facă ceva bun pentru mine ca să
mă ajute. Unul din copii a trebuit să meargă să strângă pietre în grădină în locul meu, astfel
mi-a ușurat munca în grădină, aceasta din cauza că m-a numit urât. Asta chiar a ajutat, iar
acel copil face progrese.
Folosirea vergii umilește copilul și doar strică relația dintre copil și matur. Copilului îi
este frică și el nu va fi onest cu mine din cauza fricii. El nu învață nimic prin utilizarea vergii.
Eu mă gândesc ca fac multe greșeli în viață, dar Dumnezeu nu folosește nuiaua când se
întâmplă să greșesc.
Aveți probleme cu copiii în ce privește mâncarea?
Copiilor nu li se permite să spună că ceva este dezgustător, pentru că nici un fel de
mâncare de pe masă nu e dezgustătoare. Ei trebuie să încerce tot ce li se așează pe masă,
și dacă este ceva ce ei nu vor să mănânce, pur și simplu nu le vom mai da pe deasupra, dar
ei trebuie să știe că următoarea dată vor mânca tocmai când va fi următoarea masă.
Dacă mănâncă încet, e bine să îi lăsăm, alții s-ar putea deja să se ridice de la masă,
în timp ce copilul care mănâncă mai încet va trebui să mănânce singur și să termine
mâncarea. De cele mai multe ori vor mânca repede pentru că nu le place să stea singuri.
Dacă copiii sunt mai mari, trebuie să facă curat la bucătărie după aceasta și dacă ei încă mai
mănâncă, nu vom face curat în locul lor, ci vom lăsa vesela murdară în bucătărie. Copiii
noștri trebuie să meargă la școală după prânz, așa că dacă au de spălat vase o vor face
când se întorc de la școală. Este o consecință naturală pentru cei ce mănâncă încet.
Care e situația cu cei ce mint și fură?

Pentru unii din copiii noștri minciuna e ca un model de familie. Nici părinții, nici buneii
nu au obișnuit să spună adevărul. Dar dacă realizăm că copilul spune o minciună, îl vom
confrunta și-i vom spune că noi știm că aceasta e o minciună. Una din fiicele noastre
adoptive locuiește cu noi de la 6 luni, ea are cele mai multe restanțe în a ne povesti
istorioare fantasitce care evident nu sunt adevărate.
Pentru mine e foarte important să vorbesc cinstit copilului, astfel copilul va putea
conta ape mine și pe ceea ce voi spune, la fel nu îl voi minți.
Dacă copilul are tendința de a fura și noi știm acest lucru, ne vom asigura că am pus
banii într-un loc sigur, așa ca să nu ispitim copilul. Una din fiicele noastre are uneori lucruri în
camera ei care nu îi aparțin. Noi îi arătăm și o întrebăm cum s- a întâmplat că în camera ei
au ajuns aceste lucruri și o rugăm să le ducă înapoi la copilul căruia îi aparțin. La fel este
important să respectăm proprietatea copilului și să nu-i luăm lucrurile. Eu cred că un copil
învață să înțeleagă ce înseamnă a fura dacă el are lucruri care îi aparțin lui. Numai dacă
copilul înțelege ce este „al meu”, el poate învăța să înțeleagă ce este „al tău” și pentru un
copil cu TA acest lucru este deseori complicat.
Ca și cuplu, noi simțim că este important să nu facem mare haz când se întâmplă ca
copiii să fure și să mintă, nouă nu ne este frică că el va crește un mincinos, pentru că odată
ce noi îl învățăm cum să se comporte în asemenea situații, el nu va mai fura și spune
minciuni. În special ca și creștini uneori simțim că un copil care fură și minte este într-adevăr
irecuperabil și căutăm să-l pedepsim, dar trebuie să fim mai calmi și să ne focusăm pe
vindecare. Noi trebuie să ajutăm copiii în alte domenii ale vieții lor, înainte ca să putem întradevăr să îi ajutăm să nu mai fure și să mintă!
Mulțumesc pentru acest interviu bogat în informație și pentru că ne-ați dat idei cum dvs.
lucrați cu copiii în casele dvs.!
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