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Premiza:  fiecare copil, părinte și relație părinte-copil este unică! Sperăm ca ideile din acest Kit să te
ajute să îți reaccesezi  resursele și ‘fluturele inspiratiei’ pentru a găsi soluții creative pentru contextul
vostru unic.



Toate stările sau emoțiile pe care le trăim sunt absolut ok.
 
 
Gestionarea lor depinde, însă, de context, mediu și de persoanele din jur. Am sau nu resursele și dispoziția de a-mi
ajuta copilul să treacă printr-un tantrum în acest moment? Pot sau nu să stau cu frica ilogica resimțită de copilul meu
înainte de culcare? 
 
Orice emoție este ok dacă este cineva în preajmă dispus să o asculte. 
Toate cărțile de parenting pe care le citim ne încurajează să ne conectăm cu copiii pentru a-i sprijini să treacă prin
emoții puternice. 
 
Și dacă, totuși nu pot să mă conectez cu copilul în acest moment? Ce fac? 
Orice mișcare greșită a mea ar putea duce la un munte de vinovăție, deznădejde sau dezamăgire că nu sunt nici pe
departe părintele care mă imaginam sau îmi doream să fiu. 
Totodată, felul în care ne gestionăm propriile emoții devine exemplu pentru copilul nostru, ajutându-l să
conștientizeze, să simtă și să și le gestioneze pe ale sale. Cei mici sunt foarte acuți observatori și simt amplificat, la
nivel emoțional. Astfel, având grijă de propriile emoții, evităm riscul de a ne “contamina” reciproc.
 
De aceea, iți propunem ca în acest kit să ne uităm la emoții și posibilități de gestionare a lor atât din  
perspectiva copilului cât și din perspectiva ta, a părintelui.
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Părinți cu copii de 0 - 2 ani.
 
 
Felicitări! Ești câștigătorul unui procent de aproape 100 % responsabilitate pentru dinamica emoțională a copilului
tău Inclusiv pentru lucrurile pe care nu i le provoci tu!
Nu suna prea încurajator în aceasta perioadă, când ajutorul din exterior este minim, iar toate sfaturile care circulă pe
internet referitor la structură, program organizat, somn, mișcare le aplici deja. Pornește de la redimensionarea
așteptărilor de a căștiga anul acesta premiul pentru cea mai bună mamă / cel mai bun tată și caută să iți găsești
varianta ta cea mai bună în aceste condiții - “suficient de bună” will do! 
Poate că deja a apărut un regres în autonomia emoțională a copilului și distanța pe care o putea parcurge pe “cercul
siguranței” în relația cu tine este tot mai mică. (*La finalul prezentării poți citi mai mult despre acest concept)
 
Dacă nu există și alte variabile îngrijorătoare prezente în viață copilului și vă confruntați, ca majoritatea părinților, cu
izolare, disconfort dat de unele restricții, schimbare de program, regresul său emoțional este ceva normal. Acest
lucru, însă, poate influența nivelul tău de iritabilitate, stres, anxietate și intrați într-un cerc vicios în care vă
transmiteți reciproc aceste stări. 
 
Ce poți face?
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1. Analizează realist care îți sunt
resursele în această perioadă
(de câtă toleranță, energie,
răbdare dispui în acest moment
dar și cine te mai ajută fizic și
emoțional cu copilul).

2. Încearcă să anticipezi eventuale
momente cu emoții mai dificile pe
care le poți parcurge (în mod
normal le-ai putea traversa doar
cu o porție de plâns sau o zi de
proastă dispoziție, doar că în
această situație mai ai pe cineva în
grijă în regim intensiv). Fă-ți un
plan pentru ele: Cine va sta cu
copilul în acel moment? Cine mă
poate sprijini emoțional de la
distanță?

3. Nu aștepta ca solicitările
copilului tău să înceteze (de
exemplu să adoarmă) pentru a te
ocupa de tine. S-ar putea ca
acest lucru să te ducă foarte
aproape de limita ta de
rezistență. Testează diferite
moduri de a te conecta la
propriul corp, la activități care-ți
fac placere sau la alte persoane
dragi în prezența copilului.

4. Observă-te în timp ce faci
lucruri rutiniere și identifică în
corp cu câtă tensiune sau
relaxare le desfășori. Încearcă să
aduci un strop de plăcere în
fiecare activitate (schimbat
pampers, alăptat, legănat, hrănit,
joaca cu copilul) prin poziția pe
care o adopți, mișcările pe care
le faci, texturile pe care le atingi,
muzica care îți place, sau cântă
tu mai bine :).

5. Joaca nu este doar pentru
copilul tău, ci este și pentru
tine. Implică-te în activități care
îți fac plăcere și fă-le într-un
mod amuzant și pentru el
(citește propria carte pe voci
amuzante).

6. Cu toții avem momente de
descărcare emoțională, mai
moderată sau mai intensă. Este de
preferat ca reacțiile intense să fie
în absența fizică a copilului și să
te întorci la el atunci când starea
ta este mai echilibrată (te poate
ajuta mult respirația adâncă și
lungă). Până la 2 ani copilul este
destul de fuzional cu părintele iar
lucrurile invizibile (emoții) trec
ușor de la unul la celălalt.

7. Dacă nu ai încotro și descărcarea
ta emoțională se întâmplă în
prezența copilului, păstrează
contactul fizic cu el, spune-i
înainte sau după despre ceea ce se
întâmplă (mami o să plângă acum
pentru că are nevoie / am să țip
pentru a lasă supărarea să iasă
afară). După ce a trecut, încearcă să
revii la o respirație calmă în timp
ce sunteți lipiți unul de celălalt,
astfel încât să îl poți calma și pe el
la nivel fiziologic.

8. Folosește umorul și auto
umorul ca și modalitate de
detensionare, oricum e posibil să
râzi cu poftă la amintirea
modului în care ai făcut față
acestor momente.
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Părinți cu copii de 2 - 8 ani
 
 
 
Deja începi să te bucuri de cea mai valoroasă abilitate a copilului tău în aceasta situație, verbalizarea. 
Însă bucuria nu ține mult atunci când încerci să descurci ițele emoționale ale copilului tău. 
 
Copil mai mare, emoții mai complexe!
 
Pentru început, îți propunem un  sistem ușor de folosit, ce împarte stările și emoțiile în 4 categorii, codificate pentru
copilul tău în culori. Leah Kuypers l-a creat pentru a veni în sprijinul părinților, profesorilor și copiilor în gestionarea
emoțională.
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Zonele de reglare emoțională
 

Albastru        este folosit pentru a reprezenta stări joase energetic (stări de alertă joasă): tristețe, plictiseală, oboseală

Verde         reprezintă stări optime energetic pentru a se implica în activități de joacă sau          
 învățare (stări de alertă calmă): bucurie, relaxare, încântare, concentrare

Galben       definește stările cu o energie ușor instabilă, ce pot duce la iritabilitate și agitație motrică: frică, frustrare,
anxietate

Roșu         definește stările și emoțiile intense ce pot duce ușor la pierderea
controlului: furie, frică extremă, extaz.
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În mod obișnuit, schimbarea mediului contribuie extraordinar de mult la reglarea emoțională și senzorială (dacă ies afară, senzația de
spațialitate reduce din iritabilitate; dacă merg în natură, armonia sunetelor și a imaginilor calmează sistemul nervos). 
 
În situația actuală, lipsa spațiului și absența legăturii cu natura, în unele situații, pot accentua stările de tristețe, anxietate și iritabilitate.
De aceea, este foarte important să organizezi spațiului pe care îl ai la dispoziție cât mai eficient. 
 
 

Cum îmi pot ajuta copilul să își poată identifica ușor zona în care se plasează și să pot preveni conflictele sau
comportamentele nedorite?
 

Împarte camera/casa în 4 zone și semnalizează fiecare zonă cu câte o culoare corespunzătoare (albastru, verde, galben, roșu)
folosind foi colorate (mintea noastră funcționează asociativ, astfel încât îmi pot stabili în casă un loc unde mă pot liniști mai
ușor, sau un loc unde mă pot concentra mai ușor). În dreptul lor puteți lipi împreună imagini cu emoțiile / stările ce aparțin
acelei zone (decupând din reviste, desenând, lipind personaje din desene animate).
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Când este într-o stare energetică optimală,
mergeți împreună în fiecare dintre cele patru
zone și generați împreună idei despre ce l-ar
ajuta când experimentează acele stări (de la o
simplă îmbrățișare, la jocuri mai complexe).
 
Observă în diferite momente din zi starea
copilului tău și mergeți împreună în zona
desemnată din cameră/casă pentru a vorbi
despre ce simte. 
 
Ajută-l să își identifice emoția pe care o
trăiește și identificați ce l-ar ajuta mai mult
în acel moment. Dacă se simte compleșit, nu
va putea alege, caz în care vei alege tu pentru
el, iar apoi, după ce își re-echilibrează
sistemul nervos puteți discuta despre ceea ce
s-a întâmplat. 
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Câteva sugestii de activități sau jocuri ce pot preveni situațiile de criză emoțională
 

 Activități fizice, dans, traseu cu obstacole, masaj, baie caldă, citirea unor cărți ("Pete și Ochelarii Magici", "Tristețe, nu
mă sperii!", "Monstrul Culorilor", "Ce faci când nu faci nimic."  Încearcă să intri în disonanță cât mai puțin cu nivelul lui de
energie, întinde-te lângă el, ia-l în brațe și condu-l ușor către un mediu ceva mai stimulativ.

Jocuri stimulative, activități independente, învățat, creativitate – aici sunt șansele cele mai
mari să aibă maximum de autonomie. Nu îl întrerupe, din această stare poate intra într-un
flow. Este momentul în care se descurcă singur și își poate genera propria distracție/ învățare.
Profită de aceste momente de respiro pentru a îți reîncărca bateriile!

Jocuri senzoriale cu mâinile: nisip, apă, plastilină, lut, cocă, rostogolit pe covor sau pe diferite suprafețe. Sunt jocuri
care îl ajută pe copil să se descarce, încetinesc gradul de stimulare (comparativ cu ecrane, gălăgie, jocuri agitate, unde
riscul este să se apropie ușor de o criză emoțională). Orientează-l către activități cu mâinile sau cu tot corpul, care să
calmeze senzorial si nu să îl activeze/suprastimuleze. În aceasta faza de cele mai multe ori solicitările de atenție încep
sa crească și dacă nevoile de conectare emoțională nu sunt satisfăcute, este foarte probabil să escaladeze către zona
‘roșie’.

Lumină difuză, puțin spre deloc stimulare, perne moi în jurul corpului, ținut în brațe, cântece
repetitive, spațiu restrâns (un cort, sub păturică, o cameră mică). Vă aflați deja pe marginea
prăpastiei, oricând poate avea loc o explozie emoțională, dacă nu se întâmplă deja. E timpul să
oprești tot și cu calm, atât cât îți permite, să îi oferi un spațiu cât mai conținut astfel încât sistemul
său nervos să se autoregleze.

Albastru

Verde

Galben

Roșu
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Accelerează
 
 

Stimularea 

Stimulare 
 
 

Optimă 

Încetinește
 
 

 Stimularea 

Oprește 
 
 

Stimularea 
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Desenați împreună câteva cartonașe cu lucruri ce l-ar ajuta pe copil în diferite situații și puneți-
le într-o cutiuță “cutiuța cu nevoi/trusa de prim ajutor”. 
Veți putea apela la ea de fiecare dată când observați un dezechilibru în starea emoțională a
copilului. Dacă este o cutie mai mare, puteți adauga câteva obiecte ajutătoare: un pulover sau o
păturică moale, o sticluță magică pentru calmare, o pereche de ochelari 'magici' pentru a
schimba perspectiva, câteva cărți terapeutice, o jucarie preferată. 
 
Amintește-ți, însă, că atunci când autocontrolul este mult diminuat, copilul nu va mai putea să
aleagă singur și va trebui ca tu să faci alegerea pentru el. Vorbiți însă și despre aceste situații în
care controlul pleacă din brațele sale și ajunge la adult, iar adultul este cel mai mare și mai
puternic tocmai pentru a avea grijă de astfel de situații.

'Cutiuța cu nevoi'/trusa de prim ajutor
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În această perioada de adaptare, în care cei mici și mari și-au schimbat rutina, și poate au schimbat casa (ducându-se la
bunici, la țară etc), este normal să fi apărut modificări ale somnului, apetitului, energiei și în plan emoțional și
comportamental. Putem urmări, însă, dacă modificările privind aspectele de mai sus persistă:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De asemenea, merită considerată perioada de dezvoltare a copilului. Anumite manifestări sunt specifice anumitor etape. De
exemplu, frica de separare este specifică perioadei 10-18 luni, iar tantrumurile au o intensitate particulară în jurul vârstei 2/4
ani. În orice caz, amintiți-vă că toate acestea sunt modalități prin care cei mici își comunică nevoile. 
 
În continuare, îți propunem cateva jocuri terapeutice pentru acasă.

Somn agitat, coșmaruri, frica de separare
Lipsa poftei de mâncare, sau din contră, nevoia de a mânca mai mult
față de cât mânca de obicei
Apatie, refuzul de a se juca
Conținutul și procesul jocului - jocul este modalitatea privilegiata
prin care copiii elaborează emoții, conflicte, traume. Atât timp cât
copilul reușește să exprime fricile, furia, preocupările și dorințele în
joc, este un semn pozitiv.
Relația de atașament cu părinții - tantrumurile frecvente, frica de a
nu-i pierde pe cei dragi sau teama că s-ar putea îmbolnăvi. 
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Simptome ce pot apărea în această perioadă 



Copilul este iritat, nemulțumit, agitat, hipersensibil și se descarcă pe cei din jur prin tot felul de comportamente nedorite. 
Este foarte posibil să vă confruntați cu stări de anxietate. 
 
 
 
 
 
 
Copiii rareori vor comunica direct cea ce simt, însă ne vor solicita atenția și vor comunica prin joc. Jocul simbolic este modalitatea
preferată de a elabora ceea ce trăiesc (în special pentru copiii 2/3-6 ani).

Anxietatea poate fi definită ca sentimentul pervaziv de frică, nesiguranță și senzația de a fi constant în pericol, în absența unui
pericol real sau ducând la dimensiuni catastrofice amenințarea reală.

Construiți împreună un scenariu 
 
Întrebați copilul 'Cine ai vrea să fii?' 
Folosiți imaginația pentru a transforma un colț din casă într-o zonă de siguranță (o grotă, o casă, un cuib) și de acolo plecați
împreună în explorarea eventualelor pericole. Pentru a lăsă copilul să exprime tot mai mult din propriile temeri, încearcă să
intervii cât mai puțin în scenariul său și doar să îl urmezi. Foarte rar copiii vorbesc despre fricile lor concrete, deci e posibil să
ajungeți la lupte cu monștrii extratereștri. Ajută-l să își definească o zona de putere și o zona de siguranță a sa. “Ce bine că
avem cu noi pe cineva care are puterea înghețului!” “Întotdeauna vom avea bază la care să ne retragem!”
 
 

Pentru stări sau emoții aflate în zona galbenă
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Aduceți două foi mari de hârtie și culori. 
O foaie va reprezenta zona pentru ce s-ar putea întâmpla rău, iar
cealaltă zonă pentru ce s-ar putea întâmplă bine în viețile voastre. 
 
În liniște (sau cu muzica pe fundal), începeți să desenați împreună.
Nu vă întrerupeți unii pe ceilalți și încercați să vă distrageți cât mai
puțin de la activitate. 
 
La final puteți povesti pe rând ce ați desenat pe cele doua foi și
puteți decide un mod în care să uniti cele doua foi (decupând din
una și lipind în cealaltă, adăugând elemente, culori care să le
unească. 
Puteți fi creativi, nu există un răspuns unic!

Pentru copiii mai mari dar și pentru cei mici care se exprimă ușor prin desen:
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Jocul vaselor comunicante
 
Povestește-i copilului tău că între toți membrii familiei există câte un tubușor prin care curg emoții și stări și că uneori
nu ne dăm seama ce 'lăsăm să curgă' prin acele tubușoare. 
Printr-un pahar îi poți reprezenta interiorul tău și printr-un alt pahar interiorul său. 
Sunt tot felul de lucruri ce se întâmplă pe parcursul zilei și care fac să se umple paharele. (folosește apa colorată pentru
a reprezenta emoțiile). 
“Dacă tu ești iritat că nu ai un partener de joacă (verde) iar mami este stresată că nu a terminat un proiect la muncă
(roșu), atunci când ne întâlnim (punem un șervețel rulat între cele doua pahare) ne dăm din culoarea noastră unul altuia
și ne simțim apoi amândoi și mai agitați (iese mov)." 
"Ca eu să te pot ajuta să descarci din culoare, e nevoie să am paharul meu gol. Sau, dacă amândoi avem paharele pline, e
nevoie să găsim un alt vas în care să descărcăm (o altă persoană sau un alt spațiu). "
 
Puteți aduce un lighean cu apă în care să vă jucați apoi împreună. 
'Acesta poate fi spațiul nostru în care să descărcăm din ce ne mai apasă'.

În absența unui grup social mai larg, tu vei fi principalul său paratrăsnet, persoana cu care se poate descărca. Dacă relația
voastră devine conflictuală, acest lucru poate crește anxietatea copilului. De aceea este important să aveți grijă de această relație.

Copiii își vor manifesta majoritatea emoțiilor neplăcute în relație cu persoanele de atașament.

14



Pentru cei mici - 'Continuă povestea...'
 
“A fost odată ca niciodată o familie de ursuleți, iar puiuților le plăcea tare mult să se
joace împreună în pădure. De fiecare dată când se întorceau acasă, ursul mamă/tată îi
întâmpină cu bucurie. Astăzi, însă, când ursuleții ajung înapoi acasă, nu e nimeni la
ușă să îi întâmpine”….ce crezi că s-a întâmplat? Poți continua povestea?
 
În general, continuarea poveștii copilului va fi o împletire de imaginar și elemente din
realitate. Este posibil să nu îți spună direct "Mă îngrijorează starea de sănătate a
bunicii", dar să o comunice printr-o metaforă.

Fondată sau nu, comunicată direct sau pur și simplu preluată din atmosfera generală, copilul tău poate trăi această stare față de
persoanele din familie, acoperind-o cu o atitudine de iritabilitate, hiperactivitate sau vorbit excesiv. 
Cum îl pot ajuta pe copil să își exploreze această stare, să o pună în cuvinte și să o depășească?

Îngrijorarea

15



 Statuia de staniol
 
Fiecare membru al familiei are câte o bucată de staniol (foaie de aluminiu)/o bucată de plastilină din care trebuie să modeleze
un animal. (Oferiți timp suficient ca toată lumea să termine) 
Pe rând puteți răspunde la următoarele runde de întrebări:
"Denumește și descrie animalul tău. 
 Ce îi place cel mai mult să facă? 
 Ce îl îngrijorează cel mai mult? 
 Ce obișnuiește el să facă atunci când este îngrijorat? " 
 
Povestește-i apoi copilului tău cum “înGRIJorarea” este formată din două elemente: “grijă” și “frică”, iar singurul mod în care
putem să ne îngrijim de persoana pentru care ne îngrijorăm este să luăm frica în brațe și șă ne îndreptăm cu gândul sau fizic
către acea persoană. “Cum am putea să îi oferim niște grijă bunicii acum? Ai vreo idee?” Puteți vorbi și despre
comportamentele pe care le avem atunci când ne simțim îngrijorați. (activități repetitive, mâncat mai mult decât este cazul,
dormit mai mult sau dificultatea de a dormi).  
 
"Acum, dacă animalul tău de staniol ar manifesta grijă în loc de îngrijorare, cum ar arăta?''(Modifică sculptura)

Îngrijorarea - pentru cei mari
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O sursă a iritabilității la copii este plictiseala sau un nivel prea scăzut de stimulare. Ori contrastul
creat de hiperstimulare (ecran) și apoi absența ei (jucării). Ne aflăm acum pe tărâmul stărilor din
zona albastră.
 
Nu încerca să îi găsești soluții copilului tău atunci când este plictisit. 
Nu îl ajuți prea mult pe termen lung. 
Ajută-l, în schimb, să își ducă atenția către lucruri micro atunci când nu se întâmplă nimic la nivel
macro. 
Plictiseala apare din lipsa de stimulare, dar și dintr-o lipsa de antrenament pentru a găsi entuziasm
în lucrui mici. 
 
Iată cateva idei de jocuri prin care îl poți ghida:

Pentru stări sau emoții aflate în zona albastră
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1.Ajută-l să revină în contact cu propriul corp
 
Ex: “Închide ochii și încearcă să iți simți inimioara.
Sari în sus de 10 ori și ascult-o din nou. Strânge tare toți  mușchii și relaxează-i.”
 
2. Orientează-i atenția către o altă ființă de lângă el (persoană, animal, poate fi și 
păianjenul de pe perete)
 
3. Orientează-i atenția către spațiul în care vă aflați.
 
Ex: “Faceți un concurs: câte lucruri trăsnite putem aduna din casă într-un minut? 
Ce putem face acum cu aceste lucruri?“
 
4. Faceți apel la imaginație pentru a depăși acel spațiu. 
“Cu ce seamănă camera aceasta?” Când eram mici, ne plăcea să ne imaginăm cum ar fi dacă lumea ar fi invers și am merge pe tavan -
unde m-aș așeza, ce colțuri îmi stârnesc curiozitatea?
 
5. Atunci când reușește să genereze un joc distractiv, alătură-te și tu și arată-i cât este de creativ atunci cand își dă voie.

Când copilul se află în zona albastră 
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Tristețea si melancolia sunt emoții conectate cu o pierdere (a prietenilor, dorul de o persoană apropiată, lipsa diversității sociale, lipsa
activităților variate) dar și cu o reacție fiziologică la lipsa de somn sau lumină naturală.
 
Daca intuiești că motivul din spate este separarea temporară de o persoana dragă, ajută-l să își reconstruiască relația cu ajutorul
imaginației. 
 
Desenați acea persoana, vorbiți despere jocul lor preferat, ascultați melodia preferată, puneți în scenă activități pe care le făceau
împreună. Nu îți fie teamă de apariția unor lacrimi sau intensificarea tristeții, ele au și un rol de descărcare. 
Dar cel mai important, puteți folosi metafore. Metafora insulelor din filmul "Inside Out" este foarte frumoasă. 

Propune-i sa își creeze (cu orice are prin cameră) insulele importante din viața sa (familia nucleu, familia îndepărtată,
prietenii, colegii, activitățile preferate din afara casei). În funcție de cum se simte în contact sau nu cu fiecare insulă, să
construiască câte un pod. Acolo unde nu există momentan un pod fizic, propune-i să vină cu idei referitor la cum s-ar putea
conecta cu insula din viața lui la distanță? (Conversațiile pe zoom nu sunt cele mai satisfăcătoare pentru copii)
Câteva idei: un album foto pentru bunici / un mesaj înregistrat pentru prieteni / un desen / o construcție lego pentru colegi /
eventuale jocuri sau citit povești pe skype (cu bunicii sau alți prieteni) / cărți poștale și bilețele care pot fi trimise
fotografiindu-le.

Tristețea și melancolia

19



Propune-i copilului să deseneze pe mai multe foi de hârtie lucruri care nu îl lasă în prezent să se bucure de o zi de joacă/
descoperit lucruri noi. Apoi în ordinea pe care el o alege poate mototoli hârtiile așezându-le în straturi până ce obține un
ghem: “gemul de emoții”.  Apoi, purtați impreună un dialog:
 
Părintele: “Ceea ce eu observ este că……(descrie cât mai obiectiv comportamentul observat de tine anterior – o fată care se
agita în casa și lovește obiectele, un băiat care țipă la toată lumea). Dar poate ne va spune primul desen mai multe despre asta.
Copilul: poate desface prima foaie din ghemul emoțiilor (ghemul mototolit) și poate descrie ce este acolo....
Părintele: “Și ce se ascunde în spatele acestui …..descrierea primului desen…. Este…?
Copilul: desface următoarea foaie de hârtie și descrie ce a desenat….
Părintele: “și ceea ce se ascunde în spatele acestui….este….?   
Până la ultimul strat din ghem.

Foarte rar, însă, copilul manifesta tristețea printr-o stare melancolică, ci o poate duce ușor în agitație motrică și iritabilitate sau
dispoziție conflictuală, iar în aceste situații ea este mult mai greu de identificat și de abordat.
 

Abordarea stărilor albastre pentru copii mai mari 
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Aici ne aflăm deja pe terenul minat al emoțiilor intense. Trigger-ul a fost deja declanșat și acum ne confruntăm cu reacțiile impulsive,
ce au scăpat de sub controlul copilului: aruncat, trântit, țipat, plâns isteric (adunate și sub denumirea de tantrum, ce poate fi întâlnit la
toate vârstele chiar dacă apare mai des la copiii de 2 - 4 ani).
 
Tot ceea ce poți face este fie să îl ajuti să se descarce emoțional într-un cadru cât mai sigur ori să îl ajuți să își recapete autocontrolul și
să se regleze la nivel fiziologic și emoțional. În ambele situații ai nevoie de răbdare, calm și capacitatea de a nu lua nimic personal. 
 
De multe ori, mă ajută să îmi spun în gând: "Nu este despre mine acum ci este un moment în care copilul meu învață să facă față
stărilor intense!"
 
Pentru că un tantrum nu este o luptă de control (cine este mai puternic), nu este o formă de răzbunare pe tine (că nu i-ai acordat
destulă atenție), și nici o formă de a obține ce își dorește. Este doar o declarație a neputinței de a face față unei frustrări și o cerere
disperată de a fi conținut. Dacă vei căuta cu onestitate în tine, îti vei da seama că poți trai lucruri asemănătoare și nu ai nevoie decât
de cineva să te țina de mână/în brațe în acele momente.   
 
Criza are de obicei o manifestare asemeni unui val: după ce a fost declanșată ea va crește în intensitate prin agitație motrică sau
verbală (mai ales dacă îi dai spațiu si nu ai ca singur obiectiv să o oprești), va atinge un punct culminant (de obicei este un plâns adânc
în brațele tale) și apoi se va calma (îl poți simți pe copil moale în brațe).   

Când copilul se află în zona roșie 
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Când copilul se află în zona roșie 

opresc orice activitate desfășor, 
mergem într-o cameră cu mai puțini stimuli, oprim televizor sau alte surse de zgomot, 
oprim negocierile (poate triggerul a fost că nu a primit ciocolata, dar acum nu mai este important motivul ci relația voastră), 
cobor la nivelul copilului și îl privesc, 
exprim siguranța relației în cateva cuvinte simple "sunt aici / te văd / te ascult".   
dacă îți permite, îl poți cuprinde cu brațele tale, daca nu, îi poți face un spațiu cuprinzător din tot ceea ce ai la îndemană 
respiri  adânc, îngâni un cantec liniștitor și repetitiv, îl legeni ușor și aștepți

E nevoie să iei decizii imediate:  

 
 

Spuneam și mai sus că acesta este momentul în care trebuie să pui stop stimulării.
 
Dacă semnalele ți-au scăpat sau nu au fost atât de evidente, nu are sens să îți mai faci acum procese de conștiință (lași analiza pentru
mai târziu).  În orice caz, în acest punct, vinovăția nu te ajută mai deloc, ba mai mult, te poate încurca.
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În orice caz, nu introduceți planuri sau consecințe majore în această perioadă. Ca părinte, rămâi ferm, stabil și iubitor și concentrează-
te pe conexiunea emoțională și pe relația de atașament dintre voi.
 
Sănătatea mentală și emoțională a copilului și a voastră este cea mai importantă!



Până aici totul pare relativ armonios, și te-ai putea simți de parcă ai avea planul perfect pentru orice situație apărută.
Dar lucrurile nu stau la fel dacă resursele tale de răbdare, autocontrol și disponibilitate emoțională sunt la minim. 
 
Nivelul acestor resurse scade sau crește în funcție de tot felul de variabile. Cele mai simple sunt: somn, stress, discomfort fizic,
discomfort psihologic și în funcție de cât de des ai de gestionat stările copilului tău. 
 
Dacă ele sunt repetitive (în fiecare zi face câte o criză de furie), intense (se manifestă foarte puternic prin plâns, aruncat, țipat),
se întind pe o durată mai mare (uneori toată dimineața), resursele tale emoționale și mentale vor fi epuizate.
 
Cu alte cuvinte ești om și tu și când planul inițial nu mai funcționează, merită să ai câteva strategii de 'urgență' la îndemână.
 
Iată ce poți face în astfel de situații:

Situații dificile pentru părinte

23



Solicitările și așteptările multiple pun enorm de multă presiune și este unul dintre cele mai stresante aspecte resimțite de părinți în
această perioadă, în special pentru familiile cu mai mulți copii. Renegociază așteptările celor din jur (șefi, colegi, familie, și chiar și în
relația cu copilul/copiii), inclusiv propriile așteptări. 

Decide ce este cu adevărat important, ''aim for good enough'' și adoptă o atitudine de (auto)acceptare și (auto)compasiune radicală
pentru toate celelalte aspecte ale vieții personale și profesionale în această perioadă. Presupune a renunța la iluzia perfecțiunii, a
accepta propriile limite și a pune limite. Brene Brown vorbește despre oamenii plini de compasiune ca fiind cei care trasează limite
(ce este ok și ce nu este ok):  https://www.youtube.com/watch?v=5U3VcgUzqiI. Dacă nu pun limite risc să devin copleșit și să
izbucnesc. Limitele clare dau siguranță și copilului, se simte conținut și sunt șanse mai mari să coopereze. 

A accepta propriile limite și a trasa limite (cu iubire și fermitate) ajută atât părintele cât și copilul să își păstreze puterea și să își
mențină stima de sine, evitând riscul de a deveni dominator ca și părinte (overpowering) sau de a mă lăsa dominat (submitting),  

Poți planifica un timp minim de tranziție de la joc sau activități împreună la activități de lucru. De obicei ajută când copilul este
pregătit dinainte, știe ce va urma și reușiți să 'umpleți' nevoia de joacă înainte de a trebui să pleci/dedici unei alte activități sau
fratelui/surorii.

Ca și principiu, cu cât copilul își satisface nevoia de joc și relaționare cu tine (și alte persoane disponibile) pe parcursul unei zile, cu
atât va fi mai disponibil să acomodeze momente în care nu va avea atenția ta, pentru că are bateria 'plină' și știe că atunci când vei
termina va urma o nouă rundă de joc. 

 

 

 

 

 

 
 

Situații dificile pentru părinte: Când nu am timp să gestionez emoțional copilul
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Folosește-ți respirația ca și ancoră pentru a reveni în “aici și acum” și pentru a-ți recăpăta capacitatea de a gândi clar. Folosește
acest gif pentru a-ți regla respirația.

Identifică un cuvânt sau o propoziție scurtă care să te ajute să îți recapeți controlul (ca o mantră). De exemplu, îmi spun: "Și asta o să
treacă!"

Ia-ți câteva momente pentru a merge la baie (asigurându-te că lași copilul în siguranță), umple chiuveta cu apă foarte rece (poți
adăuga câteva cuburi de gheață) și spală-te pe față, încheieturi și la ceafă - scade ritmul cardiac cu 10-25% (este o tehnică folosită în
gestionarea furiei). 

Identifică preventiv minim 3 ‘numere de urgență’ ale unor persoane de încredere, pe care să le poți contacta în astfel de momente și
care să te ajute să depășești momentul critic.

Practicile meditative (mindfulness, rugăciune) ajută dezvoltarea capacității de a  crea un spațiu între stimul și răspuns. În situații de
criză, a avea acest mușchi deja antrenat, ne permite sa reacționăm diferit. 
 
Metafora cea mai potrivită este instructajul din avion: “În cazul depresurizării cabinei, mai întâi pune-ți ție însuți  masca de oxigen și
doar după aceea pune-i masca copilului tău și ajută-i și pe ceilalți’.
 

 

 

 

 

Situații dificile pentru părinte: Când simt că îmi pierd autocontrolul
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https://images.app.goo.gl/eAT8ikHFJuzYRxiB8


Păstrează o rutină (flexibilă, însă care să includă orare relativ regulate pentru somn, mese (bea multă apă și menține o dietă
echilibrată, ia vitamine), igienă și activități care să implice corpul - joc mai activ, dans, yoga) - este important voi adulții, și mai ales
pentru copii. O structură repetitivă, prevedibilă îl ajută pe copil să se simtă în siguranță.

Dacă aveți curte, balcon sau posibilitatea de a ieși menținând distanța fizică, ieșiți măcar o dată pe zi, 30 min. Dacă nu este posibil,
aerisește des, iar în zilele cu soare crează o mică oază în zona camerei scăldată de raze și inventați jocuri pentru a vă reîncărca
bateriile. Aerul proaspăt și lumina și căldura soarelui fac minuni! 

Amintește-ți că deși trebuie să menținem o distanță fizică, avem instrumente tehnologice pentru a rămâne conectați psihologic și
emoțional. Menține contactul cu familia, prietenii și prietenii copilului - puteți inventa modalități de joc sau lectură la distanță. 

Identifică-ți propriul 'trib'. Pe o foaie, desenează un cerc, scrie numele tău în centru, iar alături scrie numele tututor persoanelor
care fac parte din tribul tău și cu care ești conectat/ă chiar și când nu vă vedeți. Menține contactul cu aceste persoane (sunt
legăturile care ne hrănesc). Identifică minim 3 persoane din acest grup ca și contacte în caz de 'urgență'. Oferă suport la rândul tău,
în măsura în care poți - ne ajută să menținem o dimensiune de putere personală și ne reîncarcă. 

Fiecare membru al familiei își poate crea o ‘trusa personalizată’ cu strategii de pentru a avea grijă de sine. 'Conținutul' poate varia, în
funcție de preferințele fiecăruia. Într-o primă fază merită să pornești de la a te reconecta cu ce anume te ajută de obicei să îți
reîncarci bateriile, iar mai apoi să vezi cum le poți traduce în situația actuală.

 

 

 

 

Principii importante pentru această perioadă 
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Multe strategii de succes includ o componentă senzorială, hrănind unul sau mai multe simțuri (văz, auz, atingere, gust, miros,
vestibular (mișcare) și proprioceptiv (presiune reconfortantă).

Principii importante pentru această perioadă 

Creați și ascultați playlist-uri cu muzica preferată a fiecăruia, ascultați sunetele pasărilor sau recunoașteți alte animale,
explorați cărți muzicale/cu sunete și cărți ilustrate (literatura pentru copii oferă comori), desenați/pictați împreună (cărți cu
mandale, cu acuarele - aici găsești o tehnica de pictat suflând acuarelă printr-un pai și aici pentru pictat cu baloane), 
 
Creați un moment din săptămână în care vă uitați împreună pe fotografii din vacanțe sau la filme, pregătește și savurează o
ciocolată caldă/ceai/cafea, folosește creme sau câteva picături de ulei esențial (lavandă, mușețel, eucalipt), învelește-te cu o
pătură pufoasă sau poartă un pulover moale, jucați-vă atingând diferite texturi (eșarfe de mătase, catifea, etc), strânge în
brațe un animal de pluș, faceți baloane de săpun (folosind detergent de vase, dacă nu aveți lichidul comercializat) - este un
mod de a antrena controlul respirației; dacă aveți un copac în curte sau alternative, puteți instala un leagăn mic sau folosi un
scaun balansoar pentru simțurile vestibular și proprioceptiv. 
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https://www.youtube.com/watch?v=z4i3Pp_ciwA
https://www.youtube.com/watch?v=z4i3Pp_ciwA


Fă mișcări repetitive și mișcări stânga-dreapta. Cercetările au arătat că mișcarea repetitivă (împletit, desenat/colorat, sculptat în lut,
sărituri etc.), și în special mișcarea stânga-dreapta (alergare, tobă, patinaj, săritură) poate fi eficientă pentru a ne liniști și a menține
autoreglarea în momentele de suferință. 

Îmbrățișarea fluture este utilă în momente de distress, atât pentru noi cât și pentru copii. Aici găsesți un video despre ea și alte strategii.

Ține un jurnal - te va ajuta să dai un fir roșu acestei perioade. Recitind vei realiza că momentele dificile nu durează pentru eternitate. De
asemenea, îl poți folosi pentru a scrie o intenție (valoare pe care vrei să o exprimi) la începutul fiecărei zile, iar la sfârșitul zilei poți scrie
motivele pentru care ești recunoscător pentu ziua ce a trecut.

Ia-ți timp cu partenerul de cuplu (dacă ești într-o relație). Este una dintre relațiile pusă la încercare în aceste momente. Găsiți mici
momente din zi și din noapte pentru a vă reconecta și hrăni intimitatea dintre voi. Vorbiți despre nevoile fiecăruia în această perioadă,
ascultați-vă reciproc și găsiți modalități de a rămâne în contact.

Încearcă pe cât posibil să diferențiezi spațiul de lucru. De asemenea, fiecare membru al familiei își poate găsi un loc în care să se retragă și
să fie pe cont propriu. Pentru copii, acest spațiu poate fi un cort/fort. Ajutați-vă unii pe ceilalți pentru a avea propriul moment de
'retragere'.

 

 

 

 

 

 
 
 

Principii importante pentru această perioadă 
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Dimineața sau seara (sau dacă copilul doarme dup-amiaza sau când este altcineva cu el/ei) ia-ți un moment pentru tine (cu tine, dacă ai o
preferintă către introversie sau pentru a te conecta cu o prietenă de suflet). Te poți retrage într-un spațiu preferat din casă și să meditezi,
să te rogi, să citești o carte care te inspiră, să dansezi de una singură... Fă ceea ce îți face inima să cânte :)! Aceste activități și timp cu tine
te ajută să îți reîncarci bateriile și să întărești 'mușchiul' răbdării. 

Limitează consumul de știri/social media și conversațiile pe această temă, în special în jurul copiilor - văd și aud totul și pot fi foarte
impactați de informațiile audio-vizuale nefiltrate. Reasigură și explică-i copilului pe înțelesul lui de ce nu puteți ieși sau măsurile de
siguranță, punând accentul pe resurse și soluții pentru diferite situații.

Folosește-ți superputerea atenției direcționând-o către știrile pozitive, actele mici și mari de generozitate din lume. Orice situație pe care
o trăim poate fi folosită pentru a ne ajuta copiii să își dezvolte inteligența emoțională și compasiunea. 

Tip: Pungile de gheață sunt bune pentru reglarea anxietății și a furiei, iar pentru cei mici 'cutiuța cu nevoi' pentru co-reglare/auto-
reglare. 

Reflectează la sensul a ceea ce trăiești. Deși toată această situație poate părea tristă și lipsită de sens, atunci când psihologii lucrează cu
traume, un element cheie pentru a ajuta pe cineva să elaboreze trauma este să o ajute să găsească sentimentul propriei puteri, sensul și
ceea ce poate învăța din această experiență. În acest articol din HBR, în care David Kessler vorbește despre importanța de a recunoaște
suferința pe care o simțim, cum să o gestionăm și cum să găsim sens în ea.

 

 

 

 

 

 

Principii importante pentru această perioadă 
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Cercul siguranței este un model 
propus de Kent Hoffman, Glen Cooper, și 

Bert Powell - psihologi clinicieni recunoscuți la 
nivel mondial, pornind de la experiența lor în munca 

cu generații de părinți și copii și 
bazându-se pe rezultatele cercetărilor din domeniul

atașamentului. Kent Hoffman și-a dedicat peste treizeci de 
ani din viață studiului naturii suferinței umane și pentru a 
elabora o „teorie despre iubire” - o “hartă” care să ne ajute 
să accesăm acel sentiment de conexiune intimă existent în
profunzimea fiecăruia dintre noi. Cercul siguranței invită 

părinții să privească comportamentul copilului ca 
modalitatea prin care acesta își comunică nevoile de 

conectare emoțională. 
Aici și aici poți urmări două 

video-uri scurte pe aceasta temă. 
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Părintele ca bază de siguranță de la care copilul poate pleca pentru a ‘explora’ ambientul înconjurator și la care se poate întorce
pentru a se reîncărca sau pentru reasigurare și consolare.

Cu toții avem capacitea naturală de a oferi grijă și suport emoțional copiilor noștri. Este baza pentru a crea o relație autentică cu
aceștia și în același timp baza pentru ca ei să devină viitori adulți echilibrați emoțional și capabili să navigheze suișiurile și
coborâșurile vieții și ale relațiilor.

 Uneori experiențele din propria copilărie interferează cu această capacitate de “a fi alături” copiilor noștri atunci când
experimentează anumite emoții puternice - “shark music” (reprezintă propriile triggere și vulnerabilități).

Putem învață sa recunoaștem care este “muzica” de pe fundal și să ne dezidentificăm de ea, astfel încât să reaccesăm capacitatea de
a fi disponibili emoțional pentru proprii copii și pentru a vedea ce anume ne comunică: 

 

 

 

 

Modelul include câteva principii de bază:
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furia - nevoia de a fi ajutat să își regleze și reorganizeze experiența internă;
tristețea - nevoia de conectare; 
frica - activează sistemul de atașament și apropierea; 
bucuria - nevoia de a împărtăși.corpo del testo



Modelul cercurilor controlului
 

Lucrurile asupra cărora merita sa îmi concentrez atenția!
Îmi mențin o perspectivă echilibrată și o atitudine de recunostință, compasiune, felul
in care respect recomandările medicilor, menținerea distantei fizice, raționalizez
volumul de știri, al timpului petrecut in mediul de socializare online, găsesc activități
de facut în casă și strategii pentru a face față cât mai bine situației (găsesc alternative
creative pentru drojdie :) și pentru a supraviețui in condiții de izolare).

Pentru a gestiona impactul pe care îl au asupra noastră, putem să reducem atenția pe
care le-o dăm și să activăm o atitudine de compasiune față de cei care gândesc și
acționează diferit.
 
Cât va dura această situație și capacitatea de a prevedea impactul, aprovizionarea
magazinelor - dacă voi găsi sau nu drojdie și hârtie igienica :), felul in care ceilalți simt,
gândesc și se comportă, motivația celorlalți). 

Tot ceea ce este
sub controlul

meu.

Tot ceea ce nu este sub
controlul meu.
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Dr.Emma Farr Rawlings (2018), The Divine Child, Waterside Press
Dr.Shefali Tsabary (2012), Parintele Conștient, Ed.Trei
Leah Kuypers (2011), Zones of Regulation, Think Social Publishing
Aletha Solter (2013), Lacrimi și crize de furie, Ed. Ponte
Kristin Neff - Self-Compassion Guided Meditations and Exercises
Scott Berinato - That Discomfort You're Feeling Is Grief
Brene Brown - On Boundaries, Compassion, Generosity and Empathy
Emma Farr Rawlings - The Golden Key Ep# 3 Sustainable Leadership for the Now Generation
Gina Ross - EMOTIONAID®
Monica Bătrânu - Ce sunt tantrumurile și cum le gestionăm? 
Grup pentru parinți curioși - Play time
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https://self-compassion.org/category/exercises/
https://self-compassion.org/category/exercises/
https://hbr.org/2020/03/that-discomfort-youre-feeling-is-grief
https://www.youtube.com/watch?v=5U3VcgUzqiI
https://www.youtube.com/watch?v=5U3VcgUzqiI
https://www.youtube.com/watch?v=g1CljuFJnBM
https://emotionaid.tabs.design/?fbclid=IwAR29gZqdfqwTP1du7UEpf6XuRoJRC0VlDkddLtE0ArtZ13R-o83WBX_11jc
http://faurimoameni.ro/2018/04/12/ce-sunt-tantrum-urile-sau-crizele-de-furie-si-cum-le-gestionam/
https://www.facebook.com/groups/144420553544548/about/


ALINA PORUMBOIU

Psihoterapeut si consilier educațional. Mama unui baiețel de 5 ani, Luca.
"Am petrecut ultimii 10 ani în preajma copiilor, din diferite roluri, și este o călatorie continuă
catre sufletul lor, către a înțelege încă o bucățica din acest proces numit "a crește mare".
În această perioadă încerc să mă adaptez, ca fiecare părinte, la schimbarile ce apar de 
la stările emoționale ale copilului, la moduri noi de a privi viața. Însă, acolo unde am claritate,
îmi doresc sa pot sprijini si alți părinți prin a oferi un zâmbet de acceptare, o perspectivă
diferită, sau consultanță în situație de criză. "
 
alinaporumboiu@yahoo.com
 
Desenele au fost create de Mihail Porumboiu, bunicul lui Luca. 

MIHAELA - LEOCADIA HARTESCU

Psihoterapeut, trainer, emotional intelligence coach, și mama Atenei Sofia (3 ani). 
In ultimii 14 ani am lucrat in domeniul consultanței în resurse umane pe zona de leadership
development și ca și psiholog clinic, în sectorul public (Protecția Copilului) și practica privată.
De 8 ani locuiesc în Italia și mă simt privilegiată să însoțesc persoanele înspre o mai bună
armonie intrapersonală și interpersonală, reziliență și (auto)compasiune.
Încercăm să navigăm această perioadă cum putem noi mai bine, să rămânem conectați la noi și
cu ceilalți, și în măsura în care este posibil, conectați cu sensul mai profund a ceea ce se
întâmplă.  
 
mihaela.hartescu@gmail.com

Cine
suntem
noi? 
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