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Hiperactivitatea

În zilele noastre, hiperactivitatea este considerată
aproape ca o boală şi de altfel estre tratată în principal
cu medicamente, precum Ritalin. Ea este la fel de
răspândită ca o epidemie şi afectează un număr foarte
mare de copii. În realitate, hiperactivitatea nu este o
boală. Ea reprezintă o fugă, un mod de supravieţuire
pe care copilul îl utilizează în faţa unei panici puternice. El se zăpăceşte. Refuză să simtă şi să înfrunte
temerile care-l stăpânesc:
●
●
●
●
●

teama de a trăi;
teama de a suferi;
teama de a se trezi singur;
teama de a-şi recunoaşte neputinţa;
teama de a realiza că îi este imposibil să
controleze totul.

Trebuie să înfrunte în mod regulat urmările
neplăcute ale modului său de comportare, precum
respingerea, ţinerea la distanţă, mustrările, pedepsele
şi, uneori, notele şcolare proaste. Fie că are cinci, opt
sau zece ani, reacţia lui de panică îi aseamănă comportamentul cu cel al unui copil mic la care logica nu
este încă dezvoltată. Trebuie să-l dotăm aşadar cu un
instrument eficace care-i va permite logicii să se pună
în funcţiune încă de la primele semne de panică.
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Manipularea

Manipularea psihologică este o tehnică ce permite
să se obţină de la cineva să facă ceva ce nu vrea să facă
fără să-şi dea seama de asta. Toţi copiii încearcă, într-o
zi sau alta, diverse tehnici de manipulare pentru a
încerca să-şi îndeplinească scopurile. Dacă ele nu
funcţionează, ei le uită rapid. În schimb, dacă dau
rezultate pozitive, le păstrează atâta vreme cât sunt
eficace. Este întocmai ceea ce se petrece atunci când
un adult:
●

●

●

●

●

cedează şantajului unui copil pentru a face
să înceteze plânsetele sau urletele;
se pliază cererilor copilului pentru a nu se
simţi un părinte rău;
resimte îmbufnarea copilului ca pe o respingere;
cedează în faţa farmecului copilului ca să nu
se simtă odios;
răspunde linguşelilor copilului dându-i ceea
ce-şi doreşte, considerând că-l recompensează pentru drăgălăşenia lui.

Atunci când un copil îşi dă seama că anumite
forme de manipulare îi permit să obţină satisfacerea
dorinţelor, le păstrează ca mod privilegiat de interacţiune şi îşi formează convingerea că sunt
normale şi adecvate.
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Pentru ca manipularea să înceteze, adultul trebuie
în primul rând să conştientizeze existenţa acesteia şi
să refuze să i se supună. Cu toate astea, un copil mai
mare şi care a obţinut numeroase beneficii prin
manipulare riscă să se agaţe ferm de ele, de aceea
trebuie determinat să conştientizeze faptul că acţionează ca un bebeluş alintat care refuză orice neplăcere şi să i se dea un mijloc eficace pentru a-şi controla
comportamentul de „bebeluş”.

Pasivitatea şi lenea

Copiii se nasc cu o înclinaţie spre mişcare, atingere, experimentare şi mers înainte. Este motivul
pentru care nu vom vedea o atitudine pe pasivitate la
cei care au mai puţin de trei ani, cu excepţia cazurilor
în care suferă de o boală fizică sau mentală.
Spre vârsta de trei ani, copilul traversează o
perioadă în timpul căreia învaţă să spună nu. Uneori
chiar, la vârsta aceasta, pare că nu ştie să spună decât
nu. Această fază, care se întinde între trei şi şase ani,
este primordială dezvoltării lui, căci ea îi permite
să-şi afirme personalitatea şi autonomia. În mod
normal, faza negativismului se retrage de la sine şi
copilul merge înainte. Totuşi, unii copii rămân
închişi în ea mai mult timp şi „nu”-ul ia atunci forme
deghizate care se pot întinde pe mai mulţi ani. Aşa se
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întâmplă când apar pasivitatea şi lenea: să nu facă
nimic, să aştepte sau să amâne mereu pe mâine sunt
feluri indirecte de a spune „nu” fără a-l înfrunta în
mod deschis pe celălalt. Aceste atitudini, care devin
rapid inacceptabile, le sunt foarte utile, printre altele
pentru a exprima furia şi a atrage atenţia. Ele sunt
provocate de gânduri inconştiente precum:
●

●
●

●

„Nimeni nu mă va face să fac ce n-am chef
să fac.”
„Ştiu că detestaţi să mă vedeţi cum stau şi-mi
pierd timpul, dar, astfel, vă daţi seama că
exist.”
„Haideţi! Cereţi-mi-o încă o dată şi încă o
dată. În acest timp, vă ocupaţi de mine.”
„Dacă nu fac nimic, oamenii sunt mai puţin
exigenţi faţă de mine.”

Este important de conştientizat că un copil care
dă dovadă de pasivitate sau de lene nu trăieşte. El
utilizează aceste moduri de supravieţuire ca reacţie
la frica de singurătate şi de abandon. Ştie că aceste
atitudini sunt nefaste, căci se privează astfel de
numeroasele activităţi agreabile şi trebuie să-şi asume
consecinţele negative asociate cu diversele lui forme
de refuz. Trebuie să-i dăm un instrument eficace
pentru a exercita controlul asupra acestei părţi rebele
care-l stăpâneşte.
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Perfecţionismul

Copilul perfecţionist se simte obligat să reuşească
în tot ce face, să arate întotdeauna bine, şi este foarte
exigent faţă de sine. Dezvoltă astfel o impresie de
control asupra lui însuşi şi asupra mediului său, ceea
ce-i conferă un sentiment de securitate. Cu toate
astea, este important să se realizeze că perfecţionismul se dovedeşte a fi răspunsul la o anxietate
puternică, deoarece el se manifestă la un copil care
are mereu impresia că se află în pericol şi care suferă
de o nesiguranţă profundă. Prin această atitudine
exigentă, copilul caută:
●
●
●
●
●
●

un control asupra lui însuşi;
un control asupra mediului;
un motiv de a exista;
aprobarea celuilalt;
stima de sine;
dovada omnipotenţei lui.

Este normal pentru orice copil să vrea să se
poarte frumos, să se arate drăguţ şi să dorească să fie
apreciat de anturaj. Este pur şi simplu important ca el
să înţeleagă că nimeni nu este perfect, nici el şi nici
oricine altcineva. Pentru a obţine acest rezultat,
trebuie mai întâi ca părinţii să accepte că copilul lor
nu este perfect şi că nu va fi niciodată, în niciun
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domeniu al vieţii lui. Unii dintre ei sunt foarte mândri
de atitudinea perfecţionistă a copilului lor şi o încurajează puternic, văzând în ea o garanţie de reuşită
ulterioară şi o dovadă a propriei lor capacităţi de a
crea perfecţiunea. Ei trebuie totuşi să-şi amintească
de preţul pe care copilul lor trebuie să-l plătească,
trecând printr-o puternică anxietate şi trăind un
intens sentiment de nesiguranţă.
Este relativ simplu de convins un copil de trei sau
patru ani că perfecţiunea este imposibil de atins, însă
munca se dovedeşte uneori mai anevoioasă la un
copil mai mare la care crezul perfecţionismului este
profund ancorat. El înţelege logic că perfecţiunea este
imposibil de atins, însă programarea afectivă rămâne
adesea rebelă în faţa gândirii sale raţionale. Este
important să i se permită să scape rapid de această
programare pentru a-şi putea găsi un sentiment de
securitate şi a putea să intre cu încredere în viaţă.

Egoismul

Egoismul este o înclinaţie de a se ocupa numai
de propriile nevoi fără să se ţină seama de cele ale
altora. În timpul primilor doi ani de viaţă, toţi copiii
mici trăiesc în modul egoist, căci ei sunt centraţi
asupra lor şi-i percep pe ceilalţi ca pe nişte simple
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prelungiri ale propriei persoane. Între doi şi şapte ani,
copilul iese treptat din egocentrism şi conştientizează
că lumea exterioară există prin ea însăşi, în afara
propriei lui persoane. Ceilalţi dobândesc o individualitate care-i diferenţiază de el şi care face din ei
fiinţe întregi, având propriile lor nevoi. Prin diverse
experienţe, copilul învaţă importanţa de a împărţi, de
a asculta nevoile celorlalţi, de a le face plăcere şi de a
dovedi recunoştinţă. El descoperă o plăcere în asta,
precum şi o anumită satisfacţie.
Unii copii reuşesc cu dificultate să se extragă din
egocentrism şi rămân închişi într-un mod exclusiv de
satisfacţie care vizează nevoile şi dorinţele lor.
În funcţie de viziunea lor despre viaţă, persoanele din anturaj nu există decât pentru a le satisface
aşteptările, şi nu simt nicio simpatie faţă de ele. Ei
sunt exigenţi, adesea despotici şi uneori chiar tiranici.
Percepţia lor despre lume şi despre alţii se traduce
printr-o serie de gânduri inconştiente precum:
●
●

●
●
●

„Oamenii sunt în slujba mea.”
„Ceilalţi trebuie obligatoriu să răspundă
nevoilor şi dorinţelor mele.”
„Nimeni n-are dreptul să ia ce-mi aparţine.”
„Ceea ce aparţine altora trebuie să-mi fie
cedat dacă asta este dorinţa mea.”
„Este normal să fac şi să obţin ce vreau de
îndată ce o doresc.”
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