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 הפרק הינו מתוך הספר אימוץ - מה שעליך לדעת
  ד"ר מקרייט.

 הספר מבוסס על הקורס המלא בוידאו.
 הדרכות המקצועיות אלו הן חלק ממערך פעילותו של מיזם

  האימוץ,
 מרכז ההדרכה האינטרנטי של הקהילה.

 קישורים חשובים:
 

/http://adoptionwisdom.com האתר מרכז ההדרכה האינטרנטי 
 

 פייסבוק (סמנו 'עוקב/ת')
/https://www.facebook.com/AdoptionUniversity 

 
https://www.youtube.com/user/ChildAdoptionIsrael/videos יו-טיוב 

 
/http://realmummy.com אמא אמיתית': בלוג אישי' 

 
   קיבלת הקובץ מחבר? קישור לרכישת עותק משלך  לרכישה

 כולי תקווה שידע זה, הבנתו ובעיקר יישומו יסייעו להבאת שמחה, בריאות
 ומשמעות למשפחה שיצרתם

  באהבה,

  שרונה דוכנה,
 מייסדת מיזם האימוץ

 דוא"ל
Programs@AdoptionWisdom.com   
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 פרק 6: גיבוש הזהות המשפחתית
 

 תקציר

  נושא מרכזי:
 משפחות מאמצות אינן כמו משפחות אחרות וחובה עליהן ללמוד

 מיומנויות ספציפיות בכדי להמיר את מערכות היחסים הייחודיות והצרכים
 שלהם.

  קהל יעד
 הורים המעוניינים להיעזר בגישות אימוץ ספציפיות, בכדי לעבור ממשפחה

 גנטית למשפחה מאמצת.

 מיקוד
 

 דינמיקה זו עוסקת בדרך בה המערכת המשפחתית מותמרת רגשית, רוחנית
 ופיזית ממצב של טרום אימוץ למצב מחבק ומשקף את הילד שזה עתה הגיע

 אליה והשפעתו על המשפחה. טרנספורמציה זו צריכה להתרחש לא רק
 בפעם הראשונה בה המשפחה מאמצת, אלא בכל פעם שמגיע ילד.

 

 השפעה על המשפחה
  

 על המערכת המשפחתית לזהות ולהכיר בשינויים המשמעותיים שכל חבריה
 חווים, אחרת הילד יהא תקוע "בגבולות החיצוניים" של המשפחה ולעולם לא

 באמת ישתייך אליה. כמו-כן אם המשפחה מתנגדת לשינוי, ההתנהגויות
 המסתגלות של הילד תהפוכנה ליותר ויותר שליליות ומאתגרות.

 קריאה ותרגול - תוצאות צפויות
  

 א) ההורים יזהו את ההיבטים בהם המשפחה שלהם משתנה.
 ב) ההורים יהיו מסוגלים לבקש תמיכה בשינויים שהם עוברים

 ג) את השינויים שהמשפחה עוברת בתהליך האימוץ, יהיו ההורים מסוגלים
 לראות כמעבר והתמרה במקום כהשפעה כפויה.
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 מושגי יסוד
 

 

 זהות =  מקורות ויקיפדיה על זהות אישית
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  פרק 6:
 

 תורגם ע"י יעל כהנא-שדמי
 

 התרגום שלפניך מבוסס על ההדרכות בקורס הוידאו 'אימוץ-מה שעליך לדעת' שמוצע במיזם
 האימוץ. השתדלתי לשמור על רוח השיחה ובעיקר לדייק במסרים.

 
 

 הגדרת הזהות המשפחתית

 פרק 6 עוסק בגיבוש הזהות המשפחתית אצל משפחות מאמצות.
 יצרתי לעצמי הגדרה משלי, ויכול להיות שתמצאו הגדרות אחרות,
 אבל מה שאני בדרך כלל אומרת הוא שזוהי הדרך שבה המערכת
 המשפחתית משתנה רגשית, רוחנית ופיזית, מהמצב לפני האימוץ

 למצב שמקבל ומשקף את הילד שזה עתה הצטרף למשפחה.
 כמו בכל מה שאני מדברת עליו, בעיניי זה לא רק משהו שהילד
 המאומץ צריך להתמודד איתו כדי להשתלב במשפחה, אלא זה

 גם האופן שבו המשפחה צריכה להשתנות. איזה שינוי היא
 תעבור כדי להפוך ליחידה הכוללת את הילד, עם כל המתנות

 שּבו, האתגרים שלו, כל מה שהוא מביא איתו והכוללת גם את
 השינויים שהוא יוצר וגורם להם אצל שאר בני המשפחה.

 אם המשפחה אינה מבצעת את השינוי ואינה מבינה שכולם צריכים
 להפוך למשפחה חדשה,  שעברה שינוי, או שהשתנתה, יהיה לכך
 ביטוי בהתנהגות של הילד, כי מבחינתו, הוא תמיד ירגיש בסביבה
 זרה. הוא לא ירגיש שהוא במקום משלו, או במקום שנוצר עבורו.

 הוא פשוט ירגיש כמו תוספת.
 השינויים שאתם צריכים לעבור הם כמו כל השינויים, כלומר, הם

 קשים. הם לא יוצרים תחושה טובה. פעמים רבות זהו החלק
 שמתחיל אחרי סיום תקופת ירח הדבש, אם היה לכם מזל והייתה

 לכם תקופת כזו. כולנו מתנגדים לשינויים. אף אחד לא אוהב להיות
 משהו אחר. כולנו רוצים להישאר בדיוק כמו שאנחנו, ללא כל קשר

 לדברים החדשים שאנו מוסיפים לחיינו. אך כשאנו מוסיפים בן
 אדם, בן אדם מדהים עם חוויות ששונות מאלו שלנו, חוויות שאנו

 לא מודעים אליהן, הדברים צריכים להתקדם בצורה שונה.
 

 התנגדות הילד
 

 לילד תהיה התנגדות טבעית לכך, כמובן, כי הוא כבר היה צריך
 לעשות זאת פעמים רבות בעבר. בתי אומנה שונים, בני משפחה
 שונים שמטפלים בו וכו'. לכן הילד ירגיש שאין טעם לנסות שוב.
 כמובן, אם הילד שלכם בן שנתיים, זה לא בהכרח יהיה המצב,

 אבל אם אתם מאמצים ילד בן 10, הוא עשוי להרגיש, "אני בסדר
 כמו שאני. אני לא צריך להצטרף למשפחה הזו. גם ככה אמשיך

 הלאה." ההתנגדות הזו יכולה לבוא לידי ביטוי בהתנהגויות
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 שליליות. אנחנו צריכים להבין מה עומד מאחוריהן. ייתכן ואלו
 בהחלט התנהגויות שליליות בסגנון השתוללות, אך ייתכן שהן רק
 חלק מהתהפוכות שכולכם עוברים כחלק מהמעבר לשלב החדש

 בחיים שלכם.
 

 הילד בהחלט מביא עמו כמה וכמה מכשולים לשינוי שכולכם
 עוברים. אולי הנאמנות שלו שמורה לגורם מהעבר, לבית אומנה
 קודם, או לאח גדול שאינו גר עם המשפחה ושאינו עומד להיות
 חלק ממנה, או להורים הביולוגיים, שעמם הוא עדיין שומר על
 קשר, או שיש לו זיכרונות מהם או פנטזיות עליהם. יכול להיות

 שהוא מגן על עצמו כי הוא מפחד מדחייה ורק ממתין לעבור שוב
 למקום נוסף. ילדים יכולים להיות באותו בית במשך 10 שנים ועדיין

 להמתין למעבר הבא. הם יכולים ללמוד לחיות כמו אורחים, מבלי
 להכות גלים (כלומר משתדלים לא להפריע מדי...העורכת), אבל

 אתם מתייחסים להתנהגויות שלהם ברגשות עזים יותר. כיוון
 שהילד חלק מהמשפחה שלכם, יש במערכות היחסים שביניכם

 עוצמה רבה שהוא פשוט לא רגיל אליה, והיא מציפה אותו
 רגשית. אולי הם מרגישים שגנבו אותם מהמשפחה שלהם. הם לא

 רצו לעבור. הם לא רצו שיאמצו אותם. ייתכן והם לא ידעו שהם
 עומדים להיות מאומצים.

 
 ישנן סוגיות רבות הקשורות למידת המוכנות שלו, האמת היא, אף

 ילד אינו מוכן באמת. כמה שלא ננסה, כמה שהוא לא ינסה, הוא
 לא יכול להיות מוכן למציאות שבה הוא הופך לילד של מישהו אחר.

 אולי הוא לא מרגיש שמגיע לו להצטרף למשפחה חדשה. אולי יש
 לו סודות הקשורים להתנהגות שלו. אולי ההערכה העצמית שלו

 נמוכה. אולי בגלל מעברי הבתים הרבים שלו, הוא מסתכל על
 המשפחה החדשה וחושב, "הם ממש נהדרים. הם עושים כל מיני

 דברים מגניבים. אני לא מספיק טוב עבורם". ואז הוא ינסה להוכיח
 לכם שהוא לא טוב מספיק.

  אולי יש לו בעיות שהחלו לפני האימוץ.
 

 אולי יש לו תסמונת אלכוהול עוּברי, הפרעת התנגדות, הפרעה
 דו-קוטבית. אולי הוא בשלבים המוקדמים של סכיזופרניה. אולי
 הוא מוצף ברגשות אובדן ואבל מהמעברים הקודמים. כל אלה

 מפריעים לו להיות חלק מהמשפחה שלכם וחלק מהשינוי הזה.
 אולי יש לו טראומה בלתי-פתורה או בלתי-ידועה. אולי זו טראומה

  שהוא לא זוכר.
 

 המורכבות - הבשלות של הסביבה

 הזיכרון שלנו מתגבש רק בגיל שלוש המאוחר או בגיל ארבע. יכול
 להיות שעשו לו דברים שהוא לא זוכר באופן מודע, אבל הגוף שלו

 זוכר, האמיגדלה שלו זוכרת, והם עדיין נמצאים אצלו בצורת
 טראומה, כמו שריון המקיף אותו. אולי הוא זוכר את הטראומה,
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 אבל לא סיפר עליה לאיש. או שהוא כן סיפר למישהו, אבל לא
 החלים ממנה. השריון שנוצר ושהזכרתי קודם מונע ממנו באמת

 להצטרף אליכם.
 יכול להיות שהוא לא רצה שיאמצו אותו. לא כל הילדים חולמים על

 אימוץ. אני כמובן תומכת נלהבת באימוץ. גם אם ילד לא רוצה
 שיאמצו אותו, אין פירוש הדבר שלא צריך לאמץ אותו. לא

 מאפשרים לילדים בני שמונה לקבל החלטות משנות חיים. לא
 מאפשרים גם לילדים בני 16 לקבל החלטות משנות חיים. אבל

 העובדה היא שאולי הוא לא רצה שיאמצו אותו, ואולי במקרה הזה
 גם היה צריך לכבד את הרצון שלו, או שאולי לא. רק תהיו מודעים

 לכך שאולי זו לא הייתה התכנית שלו.
 ייתכנו גם מכשולים במשפחה שלכם בגלל תהליך השינוי שמוביל

 למשהו חדש. אולי הציפיות מהילד גבוהות מדי ומוקדמות מדי. אני
 נתקלת בזה הרבה, ועשיתי את זה בעצמי פעמים רבות, אפילו

 שיש לי 14 ילדים. אני חושבת שבמובנים מסוימים, צירוף ילד חדש
 למשפחה נעשה עבורי כה שגרתי, שזירזתי את התהליך. הייתי
 מוכנה לשינוי ולא התייחסתי מספיק למוכנות של הילד ולסימנים

 שלו.
 אולי חלק מבני המשפחה לא רצו להכניס את הילד הזה למשפחה.
 היה להם קשה מדי, או שהם היו צריכים לחלוק את החדר שלהם.

 או אלה סבא וסבתא שחושבים שכבר יש לכם מספיק ילדים. מי
 יודע מה זה יכול להיות? עשויים להיות מכשולים, והילדים שאנו

 מאמצים די טובים בזיהוי דברים כאלה אצל אחרים, כך שיהיו
 דברים שהם לא יוכלו להביע מילולית, אבל הם בהחלט ירגישו

  אותם.
 

 חלק מבני המשפחה פשוט לא רוצים להשקיע את המאמץ. הם
 מוכנים לקבל את הילד החדש, אבל הם בשלב בחיים שלהם שבו
 הגישה שלהם היא "רק אל תציקו לי". אם יש לכם ילד בן 15, הוא
 לא יתעניין יותר מדי במה שקורה. אולי יש לכם ילד בן 15 מתוק,

 נחמד ומתחשב. לא היה לי כזה אף פעם, אבל ראיתי כאלה
  בתיקים שלי. שמעתי שהם קיימים.

 
 ואם יש לכם ילד בן 15 שהוא נוח, זה נפלא. תיהנו מזה. אבל לרוב

 באמצע גיל העשרה, פשוט אין להם זמן ואנרגיה לעניינים
 משפחתיים, אז הם ייקחו חלק בעל כורחם בכל השינויים

 הדרושים, ושוב, הילד הצעיר (שאומץ) ירגיש זאת.
  

 אולי לא כל בני המשפחה רצו את האימוץ. זה לגיטימי מאוד. זו לא
 סיבה לכך שהאימוץ לא יתממש, אלא אם מדובר באחד ההורים

 המאמצים, כמובן, אבל זה בהחלט עלול לפגוע בשינויים
 שהמשפחה המאמצת צריכה לעבור. חלק מבני המשפחה

 המאמצת אולי לא יאהבו את אבל אנחנו לא משפחה כזו. אנחנו
 שונים מאוד, ותהליך השינוי שלנו כשאנו מביאים ילד חדש או

 ילדים חדשים למשפחה הוא שונה מאוד.
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 ההכנה וההכשרה לתהליך

 גם המערכות שאתם קשורים אליהן יציבו מכשולים. יכול להיות
 שהעובדת הסוציאלית לא סיפקה לכם את מלוא המידע, ולכן אתם

 לא ממש מכירים את הילד. גם אם יש לכם את כל המידע הזמין,
 לא באמת תכירו את הילד עד שהוא יגור אתכם. ייתכן שהטיפול

 מצד הגוף שהסדיר את האימוץ הוא לקוי, בזמן שאתם משקיעים
 מאמץ בשינוי, אין לכם העזרה הנחוצה לכם, או העזרה שאתם

  זכאים לה.
 

 יכול להיות שבית הספר של הילד שלכם אינו יכול להכיל את
 הצרכים ההתנהגותיים או הלימודיים של הילד. כפי שכבר ציינתי

 ייתכן שהילד, ואתם, תרגישו שהוא עדיין לא חלק מכם, בשלב
  הזה.

 
 אולי הייעוץ שאתם מקבלים, אם אתם מקבלים ייעוץ, אינו מתמחה
 באימוץ. אתם יודעים שייעוץ זוגי הוא ייעוץ זוגי, אבל היכולת להבין
 את הדינמיקה של האימוץ היא קריטית כשמקבלים ייעוץ זוגי. לכן

 אם אתם עוברים טיפול משפחתי, או טיפול מכל סוג שהוא, כדי
 לסייע לכם בשינוי, ודאו, כמו שאמרתי פעמים רבות בעבר וכנראה

 אגיד עוד פעמים רבות בעתיד, וודאו שהטיפול הוא אצל מישהו
 שבאמת מבין באימוץ.

 
 ייתכן שהאבחון המשפחתי שעברתם לא היה מספיק טוב. אתם
 יודעים קשה מאוד לקיים אבחון, ואולי הוא לא הציג אתכם כמו
 שצריך, כך שהילד שחיברו אליכם, הילד שנבחרתם לגדל, הוא

 מישהו מאוד שונה, או מעבר למה שחשבתם שאתם יכולים
 להתמודד איתו. זה אומר שנשארתם עם אתגרים שלא הייתם
 מוכנים להם ועם שינויים שאתם לא מרגישים שאתם מסוגלים

  לערוך בחייכם.
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 פרשנות לקושי ושינוי
 

 כך שהשינוי הוא לא משהו שציפיתם שיקרה, ואתם עדיין לא
  בטוחים שאתם באמת מתחברים לשינוי שאתם צריכים לעבור.

 לעתים קרובות לא מפרשים נכון את הבעיה. במקום להתייחס לכך
 כשלב של שינוי, מפרשים זאת כדחייה, וכולם מתחילים לדחות זה

 את זה. מה שקורה הוא שהילד מתחיל לדחות אתכם, וברמה
 מסוימת אתם מתחילים להגביל את האנרגיה הרגשית שאתם

 מוכנים להשקיע בילד. ילדים אחרים במשפחה גם הם מתחילים
 להתנהג באופן דומה. המשפחה המורחבת, וכולם מתחילים ליצור
 בריתות זה עם זה נגד הילד. לא באופן גלוי. לא כי הם רעים או כי

 לא אכפת להם, אלא שמבחינה רגשית, כל אחד בחר את הפינה
  שלו.

 במציאות כזו השינוי, ההתפתחות הנדרשת של מי אנחנו עם הילד
  הזה, לא תתרחש.

 
 

 אסטרטגיות לשינוי

 כעת נדון במספר אסטרטגיות לשינוי. קודם כל, צריך לחשוב על
 השינוי במונחים של שנים. זה ודאי מזעזע אתכם, ואולי אתם לא
 רוצים לשמוע את זה. מתקשרים אליי כל הזמן אנשים שאומרים
 שהילד אצלם בבית כבר שלושה חודשים או חצי שנה, והם עדיין

 לא מרגישים שהילד, או שהם, יכולים להתחבר באופן כלשהו. אבל
 זה עדיין מוקדם מדי. אי אפשר להכיר זה את זה במסגרת זמן כזו.
 צריך לגור עם מישהו הרבה זמן כדי לקבל מושג מי הוא, ובמיוחד

 כשמביאים הביתה ילד שהיכולת שלו לתת אמון או לקבל את
  הטיפוח שלכם היא מוגבלת.

 
 כמו שאמרתי, קבלו את העובדה שכל המשפחה צריכה לעבור

 שינוי, לא רק הילד. כולם צריכים לערוך שינויים. ודאו שכולם
  מקבלים את התמיכה שהם זקוקים לה כדי להתמודד עם השינוי.

 אתם צריכים ליצור טקסים משפחתיים חדשים. אי אפשר רק ללמד
 את הילד על הדברים שתמיד עשיתם. מה תוכלו לעשות שאף פעם

  לא עשיתם: כדי שהילד יוכל לחלוק אתכם חוויות חדשות?
 

  כדי שתוכלו ליצור זיכרונות מקוריים?
 הפעם הראשונה שכולכם יוצאים לעשות סקי. אני לא יודעת, אולי

 הפעם הראשונה שכולכם רואים ביחד סרט בשישי בערב בבית עם
 פופקורן. זה יכול להיות מורכב, וזה יכול להיות פשוט. זה יכול

 להיות יקר, וזה יכול להיות זול. זה פשוט צריך להיות משהו שונה
 ממה שעשיתם עד עכשיו. כמו שאמרתי, אני רוצה שתחלקו

  זיכרונות מקוריים (מקוריים למשפחה החדשה שלכם).
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 פרק 6: זהות משפחתית

 כדי שלכולכם תהיה תמונה של כולם ביחד. הצמידו אותן למקרר,
 הצמידו אותן למראות, שימו אותן בכל מקום אפשרי. חשוב

 שהתמונה תתחיל לשקוע במוח של כולם – מספר האנשים ופניו
  של הילד בתמונה המשפחתית.

 אתם צריכים גם ללמוד את הערכים של הילד. מה אמרו לו לגבי
 מה חשוב בחיים? חלק גדול מגיבוש זהות משפחתית הוא שכולכם

 חולקים את אותם ערכים. כמובן, אנחנו עוברים שלבים בחיים
שבהם אנחנו לא חולקים ערכים רבים זה עם זה. כיום, עם בן ה-

 14 שלי, אני לא חושבת שיש לי ערך אחד שמשותף איתו, אבל
 אתם יודעים, הבסיס נמצא שם. אנחנו ביחד כבר הרבה זמן ויש

  בסיס כלשהו.
  לכן הכירו את הערכים של הילד שלכם.

 
 הוא מגיע מאנשים שונים, מחוויות ורקעים שונים. הוא לא מכיר את
 אלו שלכם, ואתם לא מכירים את אלו שלו. אתם צריכים לשתף זה

  את זה ולגלות מה משותף ומה שונה.
 

 מצאו לילד תפקיד. אתם יודעים איך כולם מדברים על "הבן האמן
 שלי" או "הבן שלי שחקן ההוקי", "הבת הכדורגלנית שלי". מה

 שזה לא יהיה, תמצאו משהו עם תווית. תווית חיובית. לא "הילד
 שמשתולל" או "הילד עם הפרעת ההתנגדות". מיצאו הגדרה

 מסעירה. כך הילדים ירגישו שיש להם תפקיד במשפחה. 'תארים'
  אלו יסייעו גם לכם ההורים.

 
 שחקו כמה שיותר (עם הילד)

 נסו לשחק. כל כך חשוב לשחק ביחד. אם הייתי יכולה לומר
 דבר אחד למשפחות, הוא היה קשור למשחק. הוא חשוב כמו
 טיפול. יש ילדים שנמצאים במצב רגשי כזה שהם לא מסוגלים

 לשחק, והם מעולם לא היו מסוגלים לשחק. הם אף פעם לא
 שיחקו. זוהי סוגיה נפרדת. רוב הילדים מסוגלים לשחק. לכו יחד

 לבריכה. פשוט תצאו להליכה. לכו לפארק. לכו לשטח בית הספר
 ותשחקו על הנדנדות אם הילד מספיק צעיר. גלו מה הוא אוהב

 לעשות. אולי זה משחקי מחשב, שמבחינתי אינם גרסה של משחק
 משפחתי, אבל הם יכולים להיות משהו שאתם יכולים לעשות

 בשלבים המוקדמים. אם הילד רגיל להיות כל הזמן לבד בחדר עם
 משחקי מחשב, המעבר לזהות המשפחתית החדשה יכול להיות
 מציף עבורו, להיות בן משפחה פעיל שהולך לשחות ולהחליק על
 גלגליות וכל מיני דברים אחרים. אז תעשו קצת את הדברים שלו.

 היכנסו לחדר שלו ותראו אם הוא ייתן לכם לשחק איתו במחשב
 למשך זמן. חלקו את הזמן לפי התור. אתם תבלו איתו כמה שעות
 במשחקי מחשב, אם אתם יכולים להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן,
 כל הכבוד, ובתורו, הילד ילך לשחות אתכם כמה שעות. גששו את
 דרככם ומיצאו דרכים לשחק עימם. אמנם פגישות משפחתיות הן
 פתרון מוכר, ועדיין הן מצוינות לכל מי שצריך זמן ביחד לדבר על
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 פרק 6: זהות משפחתית

 מה שקרה במשך השבוע, מה עומד לקרות ומהן הסוגיות הגדולות
 שיש להתייחס אליהן. אולי הן יכולות להיות חלק מהבילוי

 המשותף. אנחנו לא יכולים לערוך פגישות כאלה בבית שלנו
 במסגרת הבילוי המשותף. הן מתלהטות מדי, אז אנחנו צריכים

 לערוך אותן בנפרד.
 

 שחררו כמה שיותר (משימות)

 שחררו הרבה דברים. שחררו כמה שאתם יכולים בנקודת הזמן
 הזו, כשאתם מנסים להבין מי אתם ביחד, כי ההיטפלות לקטנות
 תרחיק אתכם זה מזה. הדברים שאתם חושבים שהם חשובים,

 הם כנראה חשובים במשפחה שלכם, אבל תנו להם עדיפויות
 ותחליטו עם מה צריך להתמודד כרגע על בסיס יומיומי ועם מה

  לא.
 

 נסו לנוח הרבה כהורים. זה מתיש מאוד. אני לא יודעת למה,
 כחברה, אנחנו מקבלים אמהות עם תינוקות בני יומם, ואת

 העובדה שהן צריכות לקבל (ומגיעה להן), תמיכה והכרה,  אבל
 כשמכניסים הביתה ילד בן 10, או ילד בן שנתיים, או ילד בן חמש,

  השינויים שאתם עומדים לעבור הינם מתישים באותה המידה.
 

 אל תכפו על הילד כינויים, או את התפקידים שלכם. אל תכריחו
 אותו לומר "אבא ו"אמא" מההתחלה. אם הוא יקרא לכם כך, זה
 נהדר, אבל ילדים גדולים יכולים לומר את זה בהתחלה, ואז לא,

 ואז שוב לומר את זה, ואז הם יקראו לאבא "אבא", אבל עם אמא
  הם ישתמשו בשם הפרטי. יכולים להתרחש כל מיני דברים.

 שוב, זה החלק מתוכם שלומד להשלים עם המשפחה שיש להם
 עכשיו, עם הזהות שלו כילד שלכם. תנו לו זמן. תנו לו לשחק עם

 זה. אל תגדירו את זה כמטרה או כהתנהגות שצריך להתמודד
  איתה.

 
 לצד הבילויים המשפחתיים, אפשרו לכולם לבלות זמן בנפרד. אני

 יודעת שהחיים עמוסים, אבל נסו כמה שיותר לאפשר לכולם
 לבלות זמן עם עצמם ושההורים עדיין יבלו ביחד לבדם, אבל גם

 עם כל אחד מהילדים בנפרד. זה קשה מאד בעולם המודרני,
 כנראה בכל תקופה בהיסטוריה, אבל חשוב מאוד לפחות לנסות.
 אל תשכחו להקדיש תשומת לב לילדים שכבר נמצאים בבית. זה

 נשמע פשוט ומובן מאליו, אבל במקביל, ילדים חדשים יכולים
 לשאוב אנרגיה ותשומת לב הורית, לכן חשוב שהוותיקים, הילדים
 שכבר נמצאים בבית, לא יראו בילד החדש מקור למשהו שמרחיק

  אתכם מהם.
 

 שחררו פנטזיות

 שחררו את הרעיון של האופן בו המשפחה שלכם צריכה להיראות.
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 תמיד משווים אותנו למשפחות גנטיות, ואנחנו לא כאלה. אף פעם
 לא ניראה כמוהן. אף פעם לא נרגיש כמוהן. אז מה? העובדה

  שאנחנו שונים מהמודל הזה לא מציבה אותנו במקום השני.
 

 איננו שווים פחות או נפלאים פחות בגלל זה. אז אל תציבו לנגד
 עיניכם מודל ספציפי של האופן שבו המשפחה שלכם צריכה

 להיראות או להיות לדעתכם. הרשו לעצמכם ותנו לעצמכם
 הזדמנות להפוך למה שהמשפחה שלכם באמת: מי שאתם תהיו,

  עכשיו, עם הילד החדש.
 

 אורך רוח

 שוב אני אומרת, בבקשה תנו לזה זמן. תנו לעצמכם את הזמן
 לעבור את השינוי. אל תתישו את עצמכם. אל תקבעו ציפיות

  גבוהות מדי לעצמכם ולילד שלכם.
 תנו למשפחה לגבש את הדפוסים שלה. אולי תופתעו לגלות לאן

 המשפחה שלכם תגיע. אולי תהיו בירידה במשך תקופה, ואולי
 תחזרו לעלייה (מגמת שיפור) למשך זמן ארוך יותר ממה

 שחשבתם. אולי יהיו פניות ופיתולים שלא צפיתם. זו חוויה
  שלומדים ממנה.

 לרוב החוויה לא נעימה, אבל היא חוויה בעלת ערך  ובסוף תצאו
 ממנה בתחושה, "וואו, זה מי שאנחנו עכשיו! זה סוג האמא שאני

 עכשיו, עם הילד החדש הזה, זה סוג החיים עם הילד החדש הזה.
 וככה אנחנו נראים עכשיו, וככה אנחנו מתפקדים".

 

 

 תרגול שהוצע בפרק - רישמו
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 תמצית תוך הספרון
 

 

 

 הדגשים שלכם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אימוץ - הקורס המלא בוידאו קישור
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