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Suntem cu toţii foarte conştienţi de faptul că ne aflăm într-o criză globală fără 

precedent, cauzată de COVID-19. În aceste vremuri caracterizate prin distanţare socială şi 

terapie virtuală, în calitate de terapeut care lucrează cu copii şi care foloseşte Modelul 

Violet Oaklander de Terapie Gestalt cu Copiii, eu îmi propun atât să pun cap la cap ideile 

mele privind folosirea acestui model cu copii şi familiile lor, cât şi să vi le împărtăşesc. Am 

avut privilegiul de a împărtăşi acest model mai multor terapeuţi italieni talentaţi, care 

lucrează cu copii şi adolescenţi, şi pe care îi cunosc de şapte ani. Inima mea este acum 

alături de ei şi de copiii pe care aceştia îi ajută.  

 

Articolul de faţă începe cu prezentarea conceptelor de bază ale Modelului, continuă cu 

descrieri scurte ale diferitelor strategii de coping ale copiilor, precum şi răspunsurile 

terapeutice la acestea, şi apoi oferă câteva indicaţii specifice pentru şedinţele telefonice 

sau online. La final este prezentat un exemplu de caz, în care este definită, explicată şi 

ilustrată folosirea Modelului Oaklander în şedinţe telefonice sau online, precum şi folosirea 

tehnologiei pentru a observa lucrul proiectiv al copilului. Studiul de caz prezintă lucrul 

terapeutic cu „Maria”, o fată de 10 ani şi demonstrează felul în care pot fi folosite în aceste 

circumstanţe extraordinare tehnologiile curente şi tehnicile clasice Oaklander. Le 

mulţumesc Mariei şi familiei sale pentru bunăvoinţa de care au dat dovadă permiţându-mi 

să reproduc notiţe din cadrul şedinţelor, cuvinte, desene, pentru a ilustra folosirea 

Modelului Oaklander în vremuri de restrişte. La finalul articolului sugerez activităţi care ar 

putea avea loc în şedinţele următoare.  

 

Titlul articolului: „Doar pentru momentul prezent” sugerează imediat o 

modalitate de a face terapie, potrivită acestor vremuri. Le reaminteşte terapeuţilor şi 

familiiilor copiilor faptul că acum trebuie să amânăm orice lucru terapeutic de profunzime 

şi să adoptăm scopuri orientate spre criză şi intervenţii care întăresc simţul sinelui copilului 

şi rezilienţa. Cea mai importantă şi ambiţioasă sarcină pe care o avem acum este aceea de 

a-i ajuta pe copii să găsească un răspuns la situaţia imediată.  
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Relaţia Terapeut-Copil  

Relaţia terapeut-copil capătă o importanţă crucială mai cu seamă în perioade pline de 

stres. Pentru ca această relaţie să-şi păstreze autenticitatea spuneţi-le copiilor adevărul 

despre ce se întâmplă, în termeni potriviţi nivelului lor de dezvoltare. Altfel spus, asiguraţi-

vă că dozaţi informaţia pe care le-o daţi în funcţie de ceea ce au nevoie copiii din punct de 

vedere al sănătăţii şi siguranţei, dar şi de ceea ce este adecvat nivelului lor de maturitate.  

 

Mai întâi întrebaţi-i pe părinţi ce anume au auzit deja copiii în familie, la TV sau în afara 

casei. În al doilea rând nu presupuneţi că un copil a şi înţeles lucrurile pe care le-a auzit 

trăgând cu urechea la conversaţiile din jur. Este posibil ca el să fie confuz cu privire la 

faptele efective şi la însemnătatea lor pentru viaţa lui, şi să proceseze doar stresul. Astfel 

veţi putea să-i informaţi pe copiii într-un mod pe care ei să-l poată înţelege şi care să 

susţină rezilienţa.  

 

Provocări accentuate în ceea ce priveşte contactul 

În terapia Gestalt, termenul contact indică abilitatea clientului de a fi prezent, adică de a-şi 

folosi forţele fizice, emoţionale şi intelectuale pentru a intra în legătură cu sinele lui, 

precum şi cu ceilalţi, în momentul prezent. În mod evident, prezenţa fizică limitată în 

cadrul unei şedinţe online aduce provocări speciale.  

 

La nivel bazal, ar putea fi nevoie ca şedinţele să fie mai scurte, pentru a fi adaptate la o 

capacitate de concentrare a atenţie redusă pe care o au copiii atunci când se uită la noi 

printr-un ecran. Dacă este potrivit ca un părinte să fie implicat în lucrul vostru cu copilul, 

atunci prezenţa acestuia ar putea creşte capacitatea copilului de a-şi concentra atenţia. De 

exemplu, şedinţa cu Maria, descrisă mai jos a inclus-o şi pe mama ei şi, pentru scurt timp, 

chiar şi pe sora ei.  

  

Egocentricitate: evitarea sentimentelor de vinovăţie 

Este tipic pentru copiii în creştere să fie egocentrici şi să tindă să se învinovăţească pe sine 

pentru nenorocirile care se întâmplă, dacă nu pentru întreaga pandemie, atunci măcar 

pentru un aspect al acesteia. Dacă un membru al familiei sau învăţătoarea se 

îmbolnăveşte, atunci copiii ar putea să se simtă responsabili pentru că nu s-au spălat 

suficient de bine pe mâini. Spuneţi-le copiilor direct că acest lucru nu se întâmplă 

din vina lor şi încurajaţi-i pe părinţi să facă acelaşi lucru!  

 

Prioritizaţi sarcinile terapeutice  

În timpul acestei crize regândiţi lucrul terapeutic cu familia prioritizând necesităţi bazale: 

logistica vieţii de zi cu zi şi traiul împreună într-un mod cât mai armonios posibil.  
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•   În plus faţă de lucrul terapeutic cu copilul, fiţi deschişi la ideea de a ajuta întreaga 

familie să facă un plan pentru a face faţă crizei; 

• Amintiţi-le membrilor familiei să dea deoparte neînţelegerile lor Doar pentru 

Momentul Prezent. Pe lângă subiectul COVID-19, familia se poate confrunta cu alte 

subiecte importante, cum ar fi divorţ, pierdere sau traumă. Mai mult, în prezent familiile se 

pot confrunta cu dificultăţi financiare şi emoţionale ca urmare: a pierderii slujbei, faptului 

de a trebui să renunţe la şcoală sau la alte programe, sau anulării unor evenimente şi 

călătorii programate. De fiecare dată când aveţi ocazia încurajaţi familiile să-şi concentreze 

atenţia asupra crizei prezente, într-un fel care să nu le perturbe relaţiile şi viaţa de zi cu zi.  

 

Daţi deoparte problema iniţială, dar ţineţi cont de ea 

Un răspuns adecvat la o criză poate însemna că scopul terapeutic focalizat pe tratarea 

problemei cu care s-a prezentat copilul iniţial la terapie ar trebui lăsat deoparte Doar 

pentru momentul prezent, şi asta pentru a ajuta copilul şi familia să facă faţă 

presiunilor curente. Dar sigur că problema iniţială este un factor de luat în calcul în ceea 

ce priveşte felul în care reacţionează copilul la criză.  

 

Într-o criză se pot manifesta probleme diverse, cu caracteristici diverse. Iată câteva 

exemple:   

• Anxietate: se poate manifesta ca o îngrijorare excesivă, focalizată pe pandemie, dar 

care exclude toate celelalte aspecte ale vieţii. 

• Tulburare obsesiv compulsivă: practici riguroase în ce priveşte sănătatea pot deveni 

extreme, mai cu seamă în contextul în care oficialităţile ne îndeamnă să ne spălăm pe 

mâini şi să spălăm suprafeţele temeinic şi des.  

• Depresie: poate conduce la o retragere, închidere în sine sau furie. 

• Negare: poate încuraja neglijenţa pentru că: „Aceasta este o reacţie exagerată”, „Mă 

simt bine”, „Mă spăl pe mâini, deci nu voi lua sau împrăştia virusul”. 

• Furie: poate izbucni sub forma „Nu este corect”, „Urăsc lucrul acesta” . 

 

Puteţi gestiona fiecare tip de reacţie! 

Mai întâi validaţi toate stilurile de răspuns, căci toată lumea este stresată!  

Comportamentul copiilor în condiţii de stres şi traumă este felul lor propriu de a se asigura 

că nevoile lor sunt împlinite. Privind răspunsul fiecăruia în lumina nevoilor individuale veţi 

putea oferi moduri specifice şi adecvate de gestionare a situaţiei. 

  

În toiul unei crize părinţii simt adesea că le lipseşte forţa emoţională de a tolera modurile 

în care copiii îşi exprimă îngrijorările şi resentimentele. Pentru a le veni în ajutor, instruiţi-i 
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pe părinţi să programeze o „sesiune de plângeri”, de 1-5 minute pe ceas, cu scopul de a le 

permite copiilor să dea glas tuturor plângerilor şi grijilor, precum şi de a reduce izbucniri 

constante din partea acestora.  

Instructaţi-i pe părinţi să urmeze strict următoarele reguli: 

• Ascultaţi doar, fără să întrerupeţi sau să iniţiaţi discuţii pe marginea subiectelor abordate 

de copil. 

• Porniţi cronometrul, iar atunci când expiră timpul treceţi la următoarea activitate din 

programul planificat al zilei (pe care părinţii l-au creat poate chiar cu ajutorul vostru). 

• Atunci când grijile copiilor apar la suprafaţă în alte momente decât cel dedicat „sesiunii 

de plângeri”, părinţii se vor oferi să noteze subiectul pentru a-i putea aminti copilului 

despre el în următorea „sesiune de plângeri”.  

 

Răspuns terapeutic la anxietate 

• Validaţi îngrijorarea; toată lumea este anxioasă în ce priveşte pandemia! 

• Programaţi o „sesiune de griji”, zilnic şi pentru o perioadă de timp limitată. 

• Amintiţi-vă că oportunitatea de a-şi exprima energia agresivă aduce adesea beneficii 

unui copil care este anxios. 

• Ajutaţi-i pe părinţi să facă o listă cu modurile de exprimare a furiei, agreate de familie. 

• Copiii pot rupe paginile unui ziar, pot tropăi pe podea, pot face un film video, pot lovi cu 

pumnii o pernă etc.  

• Pe baza informaţiilor furnizate de părinţi, ajutaţi-i pe copii să facă o listă cu activităţi de 

exprimare a energiei agresive, pe care ar dori să le facă acasă.  

 

Răspuns terapeutic la tulburarea obsesiv-compulsivă 

• Validaţi nevoia de a se simţi curat şi de a păstra igiena. 

• Treceţi în revistă împreună cu copilul reglementările oficiale cu privire la protecţia 

sănătăţii, vorbind despre ce lucruri are el în casă în acest sens şi cum anume urmează 

practicile recomandate.  

• Când copilul simte nevoia de a face „mai mult”, liniştiţi-l şi amintiţi-i că măsurile 

recomandate au fost deja urmate, apoi treceţi la următoarea activitate planificată în 

programul zilei.  

• Urmaţi liniile directoare expuse în paragraful de mai sus, referitor la răspunsul terapeutic 

la anxietate.  

 

Răspuns terapeutic la depresie 

• Prioritizaţi îmbunătăţirea stării de bine, doar pentru momentul prezent. Amânaţi 

tratamentul terapeutic al unor problematici de profunzime.  
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• Planificaţi o „sesiune de îngrijorări” şi includeţi în ea exprimări ale sentimentelor de 

tristeţe şi de neputinţă.  

• Planificaţi o „sesiune de plângeri” pentru a permite şi chiar încuraja exprimări ale furiei. 

• Încurajaţi faptul de a avea un program zilnic. Încurajaţi toate persoanele din casă să se 

ridice din pat dimineaţa, să se îmbrace în haine de zi şi să urmeze rutina obişnuită a 

familiei.  

 

Răspuns terapeutic la negare 

• Amintiţi-vă că negarea este o formă de a rezista şi un mecanism de coping important, ca 

răspuns la un stres copleşitor sau la traumă.  

• Respectaţi această nevoie a copiilor şi urmaţi recomandările oficiale cu privire la sănătate 

şi siguranţă, fără să oferiţi prea multe explicaţii.  

• Amintiţi-vă că un copil nu are nevoie să cunoască toate aspectele referitoare la această 

criză pe care un adult trebuie să le cunoască. 

 

Răspuns terapeutic la furie 

• Amintiţi-vă că furia şi energia agresivă sunt emoţii justificate şi importante, pe care copiii 

au nevoie să le experimenteze şi exprime, în special în timpuri de restrişte.  

• Aduceţi în conştienţa părinţilor faptul că, similar celorlalte reacţii ale copiilor, furia este 

un fel prin care aceştia se asigură că nevoile lor sunt împlinite, în timp ce ei procesează 

stresul şi frica.  

• Validaţi furia: ”Sunt convins/ă că eşti furios pe acest COVID-19! Sau pe mine, sau pe ….” 

• Programaţi o „sesiune de plângeri” în timpul căreia să nu fiţi întrerupţi.  

• Faceţi o listă cu acţiuni furioase acceptabile, pe care copilul să le facă: să lovească cu 

pumnii într-o pernă, să rupă paginile unei reviste, să meargă într-o altă cameră ca să ţipe 

etc. 

 

Iată câteva indicii despre furie, pentru terapeuţi: 

Este foarte probabil ca frica asociată COVID-19 să cauzeze tensiuni în familie astfel încât 

părinţii ar putea manifesta şi mai puţină toleranţă faţă de modurile copiilor de a exprima 

emoţii puternice. Validarea de către terapeut a reacţiei de furie, precum şi ghidajul oferit 

în a identifica moduri prin care copiii şi alţi membri ai familiei să poată exprima furia, oferă 

fiecăruia experienţa şi sentimentul că este auzit.  

 

Ajutaţi familiile să stabilească limite care să-i liniştească pe copii 

Terapeuţii şi părinţii doresc să uşureze durerea pe care o simt copiii în momente dificile. 

Amintiţi-le părinţilor faptul că un copil se simte mai mult în siguranţă atunci când are limite 
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şi graniţe adecvate. Încurajaţi familiile să noteze pe o foaie de hârtie programul zilnic 

obişnuit al familiei, în special în această perioadă neobişnuită.  

Apoi asiguraţi-vă că acesta include activităţi importante pentru dezvoltarea şi calmul 

copiilor, precum: 

• prepararea şi consumul de alimente sănătoase 

• activitate fizică 

• corvoadele casnice obişnuite  

• teme  

• timp petrecut în familie 

• timp de socializare (acum doar online) 

• activităţi care îi oferă copilului sentimentul că are un scop (De exemplu, Maria a făcut 

curat în dulapul de jucării cu scopul de a face o donaţie unei fundaţii de caritate) 

• lucruri distractive.  

Îi puteţi încuraja pe copii şi pe familiile lor să documenteze programul lor zilnic, cu desene 

şi poze, aşa cum au făcut Maria şi familia ei.  

 

 

Folosiţi polarităţile  

O situaţie de criză evocă emoţii extreme, marea majoritate negative. Aceste emoţii 

atotcuprinzătoare îi pot copleşi pe copiii şi familiile lor. Dacă noi suntem deschişi la o 

perspectivă în care sinele se polarizează în aspecte opuse precum sentimente „bune” şi 

„rele”, acest lucru ne permite să facilităm exprimarea fricii, furiei şi tristeţii. Ne ajută atât 

să validăm sentimentele în cauză, cât şi să facilităm echilibrarea lor cu ajutorul amintirilor 

fericite. Această echilibrare ajută la schimbarea perspectivei şi reduce stresul.  
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Ponturi pentru şedinţe la telefon sau online 

 

Nu fiţi descurajaţi de acest format! Amintiţi-vă că cei mai mulţi copii de toate 

vârstele sunt pricepuţi la tehnologie, se simt confortabil cu faptul de a învăţa o tehnologie 

nouă şi sunt deja adepţii interacţiunilor sociale cu familia şi prietenii prin intermediul 

FaceTiming, de exemplu.  

 

Plan preliminar 

Cum nu vă aflaţi la cabinet şi nu aveţi toate materialele la îndemână este important să 

aveţi un plan pentru ceea ce urmează să faceţi. De exemplu, eu le-am spus Mariei şi 

mamei sale (înainte de şedinţă) să aibă la îndemână carioci, hârtie, reviste şi cărţi, şi să 

aibă posibilitatea de a face poze pe măsură ce lucrăm, cu ajutorul telefonului mobil al 

mamei. În plus, părinţii trebuie să ofere un spaţiu privat şi momente de linişte pentru 

şedinţa virtuală a copilului sau adolescentului. Cum în aceste vremuri de restrişte toată 

lumea este în casă, această flexibilitate este esenţială. De exemplu, sora mai mare a 

Mariei a intrat în cameră, asistând la o parte din şedinţă, dar a plecat atunci când Maria i-a 

cerut-o, pentru a putea să fie singură când scrie „lista de griji”.  

 

Ritmul şedinţei 

Evaluarea contactului – abilitatea clientului de a fi prezent – este mai greu de făcut online. 

Aşa că aveţi în minte câteva activităţi antrenante în cazul în care copilul îşi pierde interesul 

sau îndeplineşte sarcina mai repede decât aţi anticipat.  

 

În cazul Mariei, eu am ales mai întâi să o rog să facă 3 desene, iar apoi, când am trecut la 

partea din şedinţă referitoare la fericire, am rugat-o să aleagă nişte imagini – activitatea 

de a desea fiind mai solicitantă decât aceea de a alege nişte imagini. Această schimbare a 

activităţilor a avut scopul de a o împiedica să se plictisească de desenat şi să-i menţină 

interesul în timp ce exploram tema polarităţilor. Dacă aş fi observat că se plictiseşte de 

cele două activităţi, aş fi rugat-o să găsească jucării şi obiecte care să reprezinte amintirile 

ei.  

 

Fiţi pregătiţi să aveţi şedinţe mai scurte dacă adolescentul sau copilul nu se simte captivat 

de formatul pe care l-aţi pregătit. De fiecare dată când este posibil, încheiaţi chiar şi o 

şedinţă mai scurtă într-o notă pozitivă, scoţând în evidenţă ceea ce a fost dus la bun 

sfârşit.  
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Includeţi-i pe părinţi pentru a facilita tranziţia 

Pentru că eram la prima noastră şedinţă online şi ştiam că relaţia Mariei cu mama sa este 

una pozitivă, am ales să o implic pe mamă în această şedinţă. Cum şedinţa s-a dovedit un 

succes, la următoarele şedinţe m-am gândit că aş putea să o includ doar pe Maria.  

 

În săptămânile care au urmat am documentat şedinţe cu adolescenţi care s-au simţit 

complet confortabili cu faptul de a avea o şedinţă online fără părinţii lor, după cum lesne 

ne putem imagina.  

 

Folosirea casei familiale drept resursă  

Această criză oferă terapeuţilor, ca specialişti care se întâlnesc cu copiii şi adolescenţii într-

o clinică, şcoală sau în cabinete private, oportunitatea de a folosi casa copilului ca pe o 

resursă. Rugaţi-i pe copii să vă prezinte casa făcând un tur al casei, să vă prezinte 

animalele de companie, pe fraţii/surorile lor sau alţi membri ai familiei, şi în special locuri 

sau obiecte din casă.  

Acest tur vă oferă oportunitatea de a apela la simţurile lor: 

1. Care sunt sunetele preferate, cele mai comune sau neplăcute pe care le aud în casa 

lor? Vi le pot spune, le pot scrie sau chiar imita, ca sa le auziţi şi voi.  

i. Aşteptaţi-vă la sunete precum: lătratul unui câine, ţipătul unui 

frate/unei surori, zgomote specifice traficului, muzică sau sunete pe 

care le facem atunci când pregătim mâncarea.  

ii. Lucraţi folosindu-vă de adjective: sunt aceste sunete puternice, 

uşoare, muzicale, înăbuşite, calmante, supărătoare? 

 

2. Care sunt locurile preferate, des folosite sau mai puţin plăcute din casă? 

i. Copiii vă pot face din nou un tur, poate doar al camerei lor sau al 

spaţiului lor preferat. 

ii. Lucraţi într-o manieră care încurajează exprimarea verbală sau scrisă 

atunci când copiii descriu camera sau locul lor preferat din casă. Este 

acest loc călduros, răcoros, liniştit, intim sau nu, mic, mare, 

confortabil, stimulant? Folosiţi aceste linii directoare şi pentru alte 

simţuri: tactil, olfactiv, gustativ.  

 

3. Care sunt locurile preferate, mai des folosite sau mai puţin plăcute din casă atunci 

când vine vorba de a atinge diverse lucruri? 

4. Care sunt locurile preferate, mai des folosite sau mai puţin plăcute din casă atunci 

când vine vorba de a mirosi diverse lucruri? 
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5. Care sunt locurile preferate, mai des folosite sau mai puţin plăcute din casă atunci 

când vine vorba de a gusta diverse lucruri?  

 

 

Studiu de caz 

Maria, în vârstă de 10 ani 

 

Strategiile folosite de Maria pentru a combate această criză socială au devenit puţin 

obsesionale: 

• se concentrează excesiv pe spălarea mâinilor,  

• se îngrijorează cu privire la cât de curate sunt mânerele uşilor, 

• le interzice celorlalţi să atingă obiectele şi jucăriile care îi aparţin. 

 

În timpul şedinţei am folosit un ton lejer în mod deliberat, ca o contrapondere la 

intensitatea crizei pe care o experimentăm cu toţii. Şedinţa a inclus intervenţii orientate pe 

soluţie, cum sunt „lista de îngrijorări” şi „sesiunile de plângeri”, intervenţii care să-i 

permită Mariei să-şi exprime îngrijorările şi să identifice activităţi generatoare de 

sentimente pozitive. De asemenea, am încurajat-o pe Maria să stabilească un program 

zilnic care să-i structureze timpul, program care a inclus: exerciţii fizice, sarcini prin care îşi 

aduce o contribuţie la viaţa familiei, timp pentru socializare şi ajutor acordat celorlalţi.  

 

Lista de griji a Mariei: 

- Coronavirus 

- Şcoala online 

- Nu-mi pot face spectacolul 

- Orele mele de alergat şi de dans au fost anulate. 

 

 

 

 



10 
 

Programul zilnic al Mariei 

1. Exerciţii fizice 

 

 

2. Un proiect cu un scop 

 

„ Dragi oameni nevoiaşi,  

Sunt o fată de 10 ani care locuieşte în LA. Vreau să împart cu voi nişte jocuri şi jucării cu 

care să vă jucaţi şi voi şi familiile voastre.  

Cu drag, Maria.  

PS. Sper să găsiţi un loc sigur şi liniştit în care să staţi.  

PPS. Sper să nu vă infectaţi cu coronavirus.  

Cu drag, Maria.”   

 

3. Lista cu activităţi distractive a Mariei 
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- Colorez într-un chenar cu spaţii foarte mici 

- Mă uit la TV 

- Citesc 

- Mă joc cu câinele 

- O bat pe mama când jucăm jocuri 

- Inventez jocuri 

- Mă joc jocuri. 

 

Folosirea polarităţilor 

Peter Mortola, profesor la Lewis and Clark University şi autorul cărţii „Window 

Frames”  a făcut observaţia că acţiunile generoase, precum faptul că Maria a donat o 

parte din jucăriile sale, reprezintă o polaritate utilă în condiţiile distanţării sociale impuse 

de această criză. Altfel spus, acest lucru i-a permis Mariei să echilibreze balanţa, punând 

pe un taler generozitatea sa, în timp ce pe celălalt taler se află tot răul provocat de izolare.  

În acelaşi scop am folosit şi eu polarităţile pe care le-au scos la iveală exerciţiile proiective.  

 

Exerciţiile proiective 

Folosind tehnologia FaceTime i-am cerut Mariei să facă trei desene şi mamei sale să mi le 

trimită prin email. Desenele care să înfăţişeze amintirea unor momente din viaţa ei, în care 

s-a simţit îngrijorată:  

 

1. Un moment de când era mică şi avea mai puţin de 1 an,  

2. Un moment de anul trecut, 

3. Un moment de luna trecută.  

 

Apoi am rugat-o să facă un clasament al desenelor, în funcţie de intensitatea 

sentimentului de îngrijorare. La final am rugat-o să-mi spună motivul pentru care le-a 

aranjat în ordinea respectivă.  

Scopul pe care l-am urmărit punând-o pe Maria să facă desenele, să le ordoneze şi să-mi 

explice de ce le-a ordonat astfel a fost acela de a-i oferi ocazia să pună în legătură cu 

momentul prezent şi alte momente în care s-a simţit îngrijorată. Împreună cu mama ei au 
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decis să dea titluri desenelor, pentru mai multă claritate. Drept urmare, Maria a putut 

observa că sentimentele de îngrijorare sunt un lucru familiar, cu care a trăit deja. 

  

Faptul că am rugat-o să alegă singură momente de frică, precum şi momente de fericire 

(ulterior) i-a permis să exprime şi să întărească simţul sinelui, un scop terapeutic al 

modelului Oaklander.  

 

Desenul  #1 

“Aici sunt eu la 3 ani, când am făcut o operaţie la inimă.” 

 

 

Desenul #2 

“Acesta este din anul 2019, când oamenii nu se purtau prea frumos cu mine.” 

 

 

Desenul #3 

“Oameni care au Corona Virus” 
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Am rugat-o pe Maria să dea o notă fiecărui desen, cea mai mare notă desenului faţă de 

care simte cele mai intense sentimente şi cea mai mică notă pentru desenul care îi 

trezeşte sentimentele cele mai uşoare. Nota cea mai mare a fost atribuită desenului care 

înfăţişa operaţia pe inimă survenită în copilăria sa, nota de mijloc a revenit desenului 

despre Coronavirus, iar nota cea mai mică a revenit desenului despre oamenii care nu s-au 

purtat frumos cu ea. Când am întrebat-o care este motivul pentru care a dat notele în 

acest fel, ea mi-a răspuns:  

„Pentru că este foarte înspăimântător să fii operat şi să porţi ceva neobişnuit în corp. Şi 

asta nu este este un lucru des întâlnit. Majoritatea oamenilor nu-l au. De atunci îmi este 

mereu frică de injecţii. Au trebuit să înfigă un ac în mine. De atunci îmi este groază de 

asta.”  

 

Mama a fost surprinsă să afle că Maria avea sentimente mai puternice faţă de o amintire 

din trecut decât faţă de factorul stresant din prezent, COVID-19. Clasamentul Mariei 

demonstrează valoarea pe care o are faptul de a le oferi copiilor ocazia de a exprima 

propriul punct de vedere, fără nicio interferenţă din partea unui adult. Indicaţie pentru 

terapeuţi: nu presupuneţi că lucrul cel mai important pentru voi este la fel de important şi 

pentru copii!  

 

După acest exerciţiu am rugat-o pe Maria să aleagă 3 imagini care să reprezinte exact 

opusul acestor sentimente negative, şi anume amintiri fericite din diferite momente de 

timp. Maria şi mama ei mi-au trimis aceste imagini prin email.  

 

Imaginea #1 
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“Sentimentul de fericire atunci când l-au luat pe câinele lor,Bubba, pe vremea când Maria 

avea 8 ani” 

 

 

Imaginea #2 

“ Sentimentul de fericire atunci când Maria a învăţat cum să rezolve un cub Rubik” 

 

 

Imaginea #3 

“Sentimentul de fericire atunci când Maria a jucat rolul Yentei din piesa Scripcarul de pe 

acoperiş”. 

 

 

Când am rugat-o să dea note imaginilor ei, în funcţie de sentimente, Maria a dat cea mai 

mare notă imaginii cu câinele, nota de mijloc imaginii cu ea interpretând rolul Yentei şi 

nota cea mai mică imaginii cu cubul Rubik.  
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Am rugat-o pe Maria să proceseze gândurile pe care le are acum, după ce a făcut cele 

două exerciţii.  

Ea a spus: 

Am crezut că se poate schimba sentimentul de îngrijorare în unul de fericire, dar la final 

nu şti niciodată dacă vei fi fericit sau trist.  

Poţi să faci un lucru care te entuziasmează, dar nu şti ce se poate întâmpla până la urmă, 

s-ar putea să fie anulat.  

 

De asemenea, am întrebat-o dacă a observat vreo diferenţă din punct de vedere a ceea ce 

a simţit sau a gândit în lucrul ei cu fiecare emoţie.  

Ea a raspuns: 

M-am simţit la fel în ambele cazuri.  

 

Reflecţii asupra şedinţei 

Aceasta şedinţă simplă descrie o modalitate de a folosi Modelul Oaklander în situaţie de 

criză. Ea a ajutat-o pe Maria să identifice şi să-şi concentreze atenţia pe sentimentele pe 

care i le-a trezit factorul de stres din momentul prezent. În plus, şedinţa a oferit un 

context pentru experienţa ei (emoţii similare din trecut), dar şi pentru polaritatea 

experienţei (momente de fericire din trecut). Drept urmare, i-a amintit Mariei faptul că 

grija pe care o trăieşte ea este „doar pentru momentul prezent”. Maria a învăţat că poate 

trăi bucuria şi alte emoţii pozitive chiar şi în toiul unei situaţii de criză. Şi o dată ce ambele 

tipuri de amintiri, triste şi fericite, au putut fi observate din perspectiva momentului 

prezent, se pare că Maria a avut chiar experienţa de a le procesa pe ambele cu acelaşi 

sentiment.  

 

Sugestii pentru sesiunile următoare 

1. Rugaţi copilul să-şi imagineze un loc în care se simte în siguranţă, să-l deseneze şi 

să-l descrie. Abilitatea de a-ţi imagina un loc interior în care să te simţi în siguranţă 

devine şi mai importantă atunci când lumea din jurul nostru se transformă într-o 

sursă de incertitudini şi pericol.  

2. Ajutaţi-l pe copil să identifice cum şi unde simte emoţiile în corpul lui: „Unde simţi 

îngrijorarea în corpul tău? Cum arată ea? Deseneaz-o, devino această îngrijorare şi 

descrie-mi cum eşti tu atunci când devii această îngrijorare!” 

3. Învăţaţi-i pe copii exerciţii de relaxare, de exemplu, învăţaţi-i să vizualizeze imagini 

plăcute şi să-şi relaxeze mintea şi corpul. Există în acest sens multe aplicaţii care 

sunt potrivite pentru copii, pe internet.  
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4. Faceţi un colaj. Alegeţi o temă, dacă doriţi, apoi copilul selectează poze din reviste, 

le taie şi le lipeşte pe o coală mare de hârtie sau un avizier. Încurajaţi copilul să 

descrie colajul şi să-l vadă ca pe o creaţie a sa plină de sens.  
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