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Un basm din viata de zi cu zi

A fost odată ca niciodată, de fapt mereu de-a lungul istoriei, într-un loc foarte îndepărtat,
ba chiar în fiecare loc, niște copii care erau înconjurați de siguranță, ca într-un cerc-îmbrățișare.

Iată că, într-o zi, ba chiar în fiecare zi, în cercul – îmbrățișare a apărut Curiozitatea
copiilor despre lume. Pentru că aveau încredere că exista mereu cineva acolo disponibil pentru
ei, copiii au fost capabili să își urmeze curiozitatea, să se aventureze pe distanțe mari, să își
asume fapte extraordinare, să învețe lucruri noi. Le plăcea atât de mult să exploreze!Și mereu –
mereu - știau în inimile lor că, atunci când vor reveni, vor fi primiți cu bucurie de cei ce îi iubeau
atât de mult. Ca și cum ar fi băut dintr-un izvor magic, copiii se umpleau de iubirea și încurajarea
acestor persoane și puteau apoi să pornească pe tărâmuri și mai îndepărtate, ajungând până în
Minunata Lume a Noilor Oportunități.

Deși Noile Oportunități erau încântătoare – oricât de departe ar fi înaintat – copiii se
întorceau mereu pentru a se asigura că persoana importantă era tot acolo. Siguranța faptului că
știau că vor fi primiți mereu cu brațele deschise, le-a insuflat copiilor curajul și încrederea de a
pleca din nou în explorare. Pentru că ei erau absolut siguri că, atunci când lucrurile ar fi devenit
prea greu de gestionat de unii singuri, cei care îi iubesc ar fi fost disponibili și capabili să îi ajute!

Copiii au primit ajutor de fiecare dată când au avut nevoie și, în acest fel, le-a fost mai ușor
să exploreze și să învețe despre cum pot avea succes în Minunata Lume a Noilor Oportunități .
Astfel, ei puteau mereu să plece în aventură și să revină înapoi ori de câte ori aveau nevoie de
încurajare, protecție sau alinare. Copiii știau tot timpul că asupra lor veghează o persoană
specială, mereu pregătită să îi primească înapoi cu bucurie.

Sfârșit.
Sau, mai bine zis,”Un nou început”.
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I. Partea superioară a cercului: nevoia copiilor de a avea o bază de siguranță

Când copiii se simt în siguranță, curiozitatea lor se declanșează în mod automat. Cu sprijin
din partea părinților, copii se pot lansa în explorare și învățare continuă de lucruri noi. Numim
acest sprijin ”umplerea rezervorului emoțional”. E asemănător cu a pleca de acasă cu suficient
combustibil pentru a ajunge la destinație.

Ce ne transmit copii?
① Veghează asupra mea

Provocare:A fi pur și simpluprezent în activitea copilului, fără a vă implica direct dacă el nu vă cere
asta (printr -un gest, privire sau rugăminte explicită).

② Bucură-te de mine
Provocare: A înțelege diferența dintre aprecierea copilului pentru ceea ce este el și aprecierea reușitelor

lui. Este important ca un copil să nu crească cu convingerea că valoarea lui rezidă în steluțele aurii primite la
grădiniță, în golurile marcate, calificativele sau notele de la școală.

③ Ajută-mă
Provocare:A atinge echilibrul între a oferi prea mult și a oferi prea puțin ajutor. Când este ajutat atăt

cât este suficient, copiii capătă încredere în ei înșiși, dându-și în același timp seama căși sprijinul celorlați este
important.

① Bucură–te alături de mine
Provocare: A învăța cum să ne bucurăm și să participăm la activitatea copilului fără a prelua

controlul. Parte din motivele pentru care copiii riposteazăși chiar se revoltă în adolescență, are de-a face cu
nevoia legitimă a copilului de a avea inițiativăși gândire proprii, respectate de ceilalți.

II. Partea inferioară a cercului: nevoia copiilor de a avea un refugiu sigur

Copiii ajung în partea inferioară a cercului atunci când rezervorul lor emoțional este gol și
au nevoie de părinți pentru a le acorda sprijin, încurajare, alinare astfel încât rezevorul emoțional
să fie reumplut.

Ce transmit copii?
① Protejează-mă

Provocare: A-i proteja atât de temerile lor, cât și de temerile dumneavoastră, ca părinți. În multe
cazuri acestea nu coincid, fiindu-le invalidate propriile trăiri la fel ca atunci când părinții râd de spaimele lor
sau le desconsideră.

② Oferă-mi alinare
Provocare: A păstra integritatea lui ”tu”din ”noi”, a fi emaptic, a manifesta înțelegere și rezonanță, fără

a prelua experința emoțională a copilului. Un copil care plânge nu are nevoie de un părinte care, la rândul lui
plânge drept răspuns.

③ Bucură-te de mine (nevoie care se regăsește atât în partea superioară cât și cea
inferioară a cercului)

Provocare: A accepta sentimentele copilului atunci când este necăjit, furios, tulburat, fără săne dorim cu
orice preț ca el să înceteze în manifestarea acestor sentimente Nevoia de avea ”un copil fericit”, poate scoate
temporar un cpil din starea de stres, dar îi va transmite mesajul că unele  sentimente nu pot fi împărtășite.

④ Organizează-mi sentimentele
Provocare: A ghici versus a rosti, a lăsa copilul să își organizeze singur emoțiile, să le explice, întrebându-se ce
simte și de ce, în loc de a-l face să fie de acord cu interpretarea părintelui.


