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Copilul nostru este sup\rat?

Generarea de ostilitate în sufletul copiilor este un lucru inevitabil [i

reprezint\ un fenomen cumulativ. De aceea, to]i copiii trebuie s\ fie

ajuta]i s\ g\seasc\ moduri rezonabile [i acceptabile de a-[i exprima

sentimentele respective, pentru c\, în caz contrar, acestea se acu-

muleaz\, se stabilizeaz\ [i devin un model în cadrul personalit\]ii

copilului, cu consecin]e grave pentru toate domeniile vie]ii sale. 

Este de datoria noastr\, ca p\rin]i, s\-i ajut\m pe copiii no[tri

s\ înve]e cum s\-[i gestioneze sentimentele de ostilitate înainte

ca acestea s\ se acumuleze, s\ devin\ excesive [i s\ se stabi-

lizeze în sufletul copilului. 

Exist\ [i p\rin]i care nu sunt de acord cu faptul c\ proprii lor copii

î[i exprim\ sup\rarea. De multe ori ei spun copilului “s\ nu mai fie

sup\rat,” c\ “nu e bine s\ fii sup\rat” [i, cel mai nepotrivit lucru, îi

spun c\, “dac\ nu înceteaz\, are s\ primeasc\ un motiv de sup\rare!”

Ca p\rin]i este nevoie s\ în]elegem c\, oricât de pu]in pl\cut ar fi

acest lucru, atunci când copiii no[tri se sup\r\ [i sunt ostili fa]\ de noi,

aceasta reprezint\ o ocazie de a-i ajuta s\ înve]e cum s\-[i exprime

sentimentele respective. Putem în acest moment s\ le ar\t\m moduri

în care ei s\ poat\ s\-[i exprime agresivitatea acumulat\, f\r\ îns\ a

ajunge s\ se team\ de propria agresivitate, s\-[i inhibe propria

dorin]\ de afirmare [i competitivitate, sau s\ le fie împiedicate

înv\]area [i atingerea scopurilor personale.
Colec]ia de bro[uri “Violen]a ^n familie” a fost realizat\ de Funda]ia Copiii No[tri

pe baza unor materiale traduse, adaptate [i prelucrate de Mihaela Nicolaescu.

Coordonator: Martha Iliescu
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Ce s\ facem?

Atunci când copilul nostru este sup\rat, trebuie s\-i ar\t\m:

� c\ durerea care i-a fost provocat\ anterior este cea care îi cauzeaz\
în acel moment sup\rarea respectiv\; 

� c\ exist\ modalit\]i acceptabile de a-[i manifesta verbal senti-
mentele de ostilitate [i ur\. Ar fi bine s\ specific\m foarte clar
copilului c\, de[i poate s\ ne împ\rt\[easc\ tot ceea ce simte [i
gânde[te la un moment dat, nu-i este permis s\-[i r\neasc\
p\rin]ii sau pe sine însu[i. Trebuie s\-l aten]ion\m clar c\
folosirea intona]iei [i expresiilor insult\toare sau nepotrivite nu
va fi acceptat\.

� c\ desc\rcarea sentimentelor ostile prin manifest\ri de violen]\

fizic\ este un lucru care nu este de dorit, cu excep]ia unor cazuri
speciale, de exemplu ca r\spuns la atacurile repetate ale altcuiva. 

Spune]i-i apoi copilului care este ra]iunea acestei interdic]ii, adic\:

“Eu te iubesc, [i vreau ca nici unul dintre noi s\ nu fie r\nit. Dac\ m\

r\ne[ti sau îmi spui cuvinte urâte, lucrul \sta te va face s\ crezi c\ e[ti

un copil r\u, [i te va face s\ te sim]i vinovat.” 

Pentru a înv\]a s\-[i gestioneze propria ostilitate [i pentru a

g\si moduri adecvate de exprimare a sentimentelor respective,

copilul are nevoie de ajutor!
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Astfel v\ ve]i putea ajuta copilul s\-[i gestioneze mai bine senti-

mentele [i ve]i deschide posibilitatea verbaliz\rii cauzelor sentimen-

telor proprii. O astfel de reac]ie din partea dumneavoastr\ va face ca

sentimentele pe care le simte copilul s\ fie mai pu]in amenin]\toare [i

d\un\toare pentru el. 

P\rin]ii pot deci s\-l ajute în mod eficient pe copil s\-[i gestioneze

sentimentele de ostilitate într-un mod acceptabil, în contextul rela]iei

dintre ei.

O bun\ rela]ie de comunicare poate fi realizat\ ^ns\ numai ^n cazul

^n care reu[i]i s\-i acorda]i copilului dumneavoastr\ suficient timp.

Nu este desigur u[or ^n condi]iile vie]ii moderne s\ ne oprim din

activit\]ile curente pentru a asculta copilul, pentru a-i cunoa[te gân-

durile, inten]iile, sentimentele, frustr\rile. Dar dac\ nu g\sim sufi-

cient timp s\-i ascultam pe copii [i s\ purtam un dialog cu ei, nu

putem spera s\ atingem o bun\ comunicare.

Nici cei mai buni p\rin]i nu pot împiedica apari]ia a numeroase

experien]e excesiv de nepl\cute, iar generarea de sentimente de ostili-

tate chiar în cadrul vie]ii de familie nu poate fi evitat\. 

Aten]ie la misiunea dificil\ [i nepl\cut\ 

de a impune limite copilului! 

În acest caz, p\rintele iubitor este cauzatorul experien]ei nepl\cute a

copilului [i, în concluzie, a ostilit\]ii acestuia. În general, mama, cel

mai iubit p\rinte, devine în mod automat prima persoan\ care îl frus-

treaz\ pe copil de anumite lucruri. În consecin]\, din cauza faptului c\

mama este prima care îl frustreaz\ pe copil, ea devine prima persoan\

împotriva c\reia se îndreapt\ sentimentele de ostilitate [i (mai târziu)

de ur\ ale copilului. 

Ajutor de la cine?

F\r\ îndoial\ de la dumneavoastr\, p\rin]ii! 

Pentru a putea gestiona sentimentele de ostilitate, pentru copil este

esen]ial s\ primeasc\ ajutor din partea cuiva, în contextul unei rela]ii

semnificative. La copilul mic, cele mai bune rela]ii disponibile sunt

cele cu mama [i tat\l s\u. Fra]ii pot, de asemenea, s\ reprezinte un

sprijin pentru gestionarea acumul\rilor de ostilitate, de[i ei în[i[i pot

deveni victimele ostilit\]ii respective. P\rin]ii [i copiii lor trebuie s\

realizeze un dialog afectiv în cursul c\ruia s\ se poat\ discuta despre

sup\rare, ostilitate [i ur\ într-un mod care s\ permit\ reducerea sen-

timentelor negative acumulate.

Cum anume?

În momentul în care observ\m, c\ sentimentele ostile sunt produsul

unor experien]e anterioare extrem de nepl\cute pentru copil, putem

s\ ne canaliz\m interven]ia în acest sens. O mam\ care îi spune

copilului c\ [tie cât îl sup\r\ un anume lucru (fie acesta de natur\

fizic\ sau afectiv\), îi d\ acestuia sentimentul c\ este în]eles, ajutân-

du-l mult mai mult în procesul cre[terii, decât dac\ îi spune c\ nu e

cuminte. Faptul c\ îi ar\t\m copilului c\ exist\ o cauz\ extern\ pen-

tru sup\rarea sa [i c\ nu este vorba de ceva r\u ce se afl\ în sufletul lui,

reprezint\ un lucru cu consecin]e benefice pentru bun\starea copilu-

lui, pentru modul în care copilul se vede pe sine însu[i, pe p\rin]i [i pe

cei din jurul s\u.



Pe
n

tr
u

 i
n

fo
rm

ar
ea

 p
\r

in
]i

lo
r

8

Pe
n

tr
u

 i
n

fo
rm

ar
ea

 p
\r

in
]i

lo
r

9

Verbalizarea

Atunci când dorim s\ ne ajut\m copilul s\-[i exprime verbal sup\-

rarea, ostilitatea sau ura, trebuie s\ facem distinc]ia între cuvinte care

r\nesc [i cuvinte care insult\. De[i dorim s\ ne încuraj\m copiii s\-[i

exprime sup\rarea, nu vrem ca ei s\ dep\[easc\ anumite limite rezo-

nabile impuse de adresarea c\tre o alt\ persoan\, mai ales atunci când

acea persoan\ este iubit\ [i respectat\. 

P\rin]ii nu ar trebui s\ tolereze cuvinte care insult\, îns\ ar trebui

s\ accepte cuvinte care r\nesc f\r\ a insulta. Am descoperit c\ unii

p\rin]i g\sesc anumite cuvinte intolerabile, în timp ce al]ii nu. Poate

cuvântul “intolerabil” ar trebui s\ descrie acele cuvinte care insult\. De

cele mai multe ori nu suntem sensibili numai la anumite cuvinte, ci [i

la tonul cu care acestea sunt rostite. Tonul este acela care d\ nuan]a

afectiv\ [i coloratura sentimentelor exprimate. De aceea, atunci când

Lucrul acesta, a[a dificil cum pare, poate fi totu[i oportun. Cine

altul ar putea fi mai potrivit decât p\rintele, care îl iube[te, s\-l înve]e

pe copil s\-[i exprime ^n mod rezonabil sentimentele de sup\rare [i

cine altul ar fi dispus s\ se expun\ urii unui copil? De fapt este vorba

despre aspectul în]elegerii pe termen lung a rela]iei cu cineva pe care

îl iubim. 

Cum s\ ne cert\m [i s\ ne lupt\m cu cei pe care îi iubim este o

provocare pentru fiecare dintre noi. Este f\r\ îndoial\ o provocare [i

pentru un copil!

ajut\m un copil s\ exprime verbal sentimentele de ostilitate [i ur\, tre-

buie s\ specific\m faptul c\ atât cuvintele intolerabile cât [i tonalitatea

care insult\ nu vor fi acceptate.

Ca p\rinte putem uneori considera anumite cuvinte nepl\cute,

îns\ nu într-atât încât s\ le interzicem. Acest lucru arat\ cât de dificil

este s\ stabile[ti unde trebuie tras\ linia atunci când permitem unui

copil s\-[i exprime verbal sentimentele de ostilitate [i ur\. 

Fiecare dintre noi trebuie s\ stabilim propriile limite! 

Pentru a-l putea ajuta pe copil, trebuie s\ ]inem cont de faptul c\

este necesar s\ g\sim o modalitate de exprimare care s\ fie permis\,

s\-l înv\]\m s\ foloseasc\ anumite reguli rezonabile. 

{i la un meci de box, de exemplu, exist\ reguli: în nici un moment

nu sunt permise loviturile sub centur\! Putem folosi acest exemplu

pentru a stabili linia de demarca]ie între cuvintele care sunt nepl\cute

dar acceptabile, pe de o parte [i cele deplasate, nepotrivite, jignitoare

sau intolerabile, pe de alt\ parte. În caz contrar, nu se va stabili nici o

solu]ie pentru rezolvarea pe cale verbal\ a ostilit\]ii.

Violen]a fizic\

Desc\rcarea sentimentelor ostile prin lovituri fizice nu este de obicei

ceva recomandabil. Exist\ totu[i situa]ii când manifestarea prin

violen]\ fizic\ este justificat\, mai ales ca r\spuns la agresiuni repetate

sau la atacul unei alte persoane. Fiecare p\rinte [tie c\ un agresor va

înceta numai în momentul în care victima devine la rândul ei agresiv\. 
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Încerca]i s\ compara]i atmosfera creat\ în timpul unui dialog cu

copilul dvs. atunci când îi spune]i acestuia c\ iar\[i nu a fost cuminte

[i atunci când îi spune]i, cu dragoste [i în]elegere, c\ v\ da]i seama c\

ceva îl sup\r\ [i c\ a]i dori s\ afla]i ce anume... 

Lovirea p\rintelui îns\ poate aduce o alt\ dimensiune: sentimen-

tul copilului c\ face r\u. Prin faptul c\ este un act fizic, lovirea p\rin-

telui prezint\ un pericol dublu, acest act fiind mult mai dificil de

reparat decât o simpl\ vorb\. 

De asemenea, un act fizic este mult mai dureros, mult mai greu de

acceptat decât ni[te cuvinte de sup\rare. Copilul se va sim]i mult mai

vinovat atunci când se manifest\ fizic împotriva p\rintelui decât atun-

ci când îi arunc\ o vorb\. 

De aceea, înv\]a]i copilul c\ poate s\ spun\ tot ceea ce simte [i

gânde[te, dar c\ nu are voie s\ v\ loveasc\.

La stabilirea limitelor privind lovirea p\rintelui, toate strategiile

propuse ar trebui aplicate. Atunci când acest lucru nu d\ rezultate [i

trebuie s\ recurgem la pedepse, v\ sf\tuim s\ apela]i la retragerea

unui privilegiu. Nu credem c\ a lovi copilul atunci când el v\ love[te

pe dumneavoastr\ este un comportament de dorit...! 

O rela]ie armonioas\ între p\rin]i [i copil, dialogul, un zâmbet,

o mângâiere pot conduce la evitarea manifest\rilor agresive.
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