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Părinte

Persoana care:

Concepe un foetus / copil 

Are un copil

Creşte un copil 



Copil

Persoana care:

Este concepută în urma 
relaţiei sexuale între un 

bărbat şi o femeie

Aparţine unui grup: familie 
sau instituţie

Este crescut de cineva



Legătura copil-părinte

• Legătura între copil şi părinte este nemuritoare

• Relaţia cu copilul poate fi de orice tip şi poate conţine 
orice tip de manifestare emoţională şi comportamentală

• Iubirea este sau nu vizibilă în această relaţie

• Iubirea va fi amestecată cu celelalte sentimente şi emoţii



Dragostea copilului

• Începe din momentul concepţiei

• Continuă de atunci toată viaţa

• Are la baza legătura de ataşament cu mama

• Se dezvoltă din emoţia iniţială existentă faţă de mamă şi 
tată şi, ulterior, faţă de fraţii săi

• Se dezvoltă din împlinirea nevoilor sale de bază, fizice şi 
emoţionale



Ataşamentul copilului

• Este un proces – limitat, 
exclusiv, durabil

• Începe cu mama şi 
continuă cu tatăl, apoi cu 
celelalte persoane din 
jurul copilului

• Creează bazele 
apartenenţei la grup 
(familie)

• Contribuie la dezvoltarea 
sentimentului de 
identitate



Ataşamentul copilului

• Dacă este securizant, contribuie 
la dezvoltarea unui sentiment 
de dragoste sănătos

• Dacă este insecurizant, 
contribuie la dificultăţile de 
relaţie şi învăţare 

Securizant – capacitatea copilului de fi liniştit atât 
cu părintele cât şi separat de părinte



Dragostea de părinte

• Se dezvoltă doar dacă există capacitate de a iubi

• Capacitatea de a iubi se dezvoltă în copilărie

• Se dezvoltă din ataşamentul format cu mama, tatăl şi 
celelalte persoane semnificative in jurul copilului

• Se dezvoltă ulterior din dorinţa de copil, nevoia de a 
dărui, teama de moarte, nevoia de identitate, nevoia 
de intimitate, nevoia de a fi iubit



• Nevoia de a fi îngrijit;

• Nevoia de a fi ţinut la căldură;

• Nevoia de contact cu corpul;

• Nevoia de contact cu ochii;

• Nevoia de a fi înţeles;

• Nevoia de a fi susţinut;

• Nevoia de a aparţine în 
exclusivitate cuiva.

Nevoile Copilului Mic

Nevoi simbiotice
(F. Ruppert, 2010)



Nevoile 
de Autonomie

• Nevoia de a fi singur;

• Nevoia de a fi pe cont propriu;

• Nevoia de a te descurca pe 
cont propriu;

• Nevoia de a te simţi liber, 
neîngrădit;

• Nevoia de autoreglare;

• Nevoia de a te raporta la 
propria persoană.



Traumele de pierdere

• Separarea timpurie de mamă 

• Avortul – sau tentativa

• Decesul unui părinte, bunic

• Decesul unui copil

• Divorţul sau separarea

• Separarea de părinte / partener



Traumele de ataşament

• Nevoia bazală a copilului de a se lega emoţional de 
mama sa/tatăl său este rănită

• Se datorează dificultăţii mamei de a construi un 
ataşament sănătos cu copilul său

• Copilul se simte astfel neputincios si copleşit în 
încercarea sa de a se lega emoţional de părinte – trauma 
simbiotică

• Consecinţele sunt în dezvoltarea întregii sale 
personalităţi



Copilul cu trauma de ataşament

• Nu poate dezvolta sentimente sănătoase de ataşament: 
frică, furie, iubire, ruşine, vinovăţie

• Acestea răman subdezvoltate şi pe măsură ce copilul 
creşte, ele se rigidizează şi devin nerealiste

• Ele vor crea dificultăţi în relaţiile semnificative de mai 
târziu

• Se vor prelua de la mama (tata) inclusiv mecanismele de 
protecţie faţă de traumă



Copiii îşi manifestă întotdeauna iubirea 
pentru părinţi

Părinţii îşi manifestă iubirea faţă de copii 
doar dacă nu sunt traumatizaţi



Posibile soluţii pentru părinte

• Autocunoaştere

• Autoobservare şi interogare

• Explorarea resurselor şi rănilor personale

• Educare continuă

• Consiliere şi psihoterapie - dacă este cazul

• Îmbunătăţirea capacităţilor relaţionale cu: partenerul, 
celălalt părinte, 

• Reglarea sau/şi îmbunătăţirea relaţiilor cu proprii 
părinţi

• Suport din partea altor părinţi



Multă energie !
Mult succes !



Mulţumesc!


