DRUŠTVO ZA SPREMLJANJE IN RAZUMEVANJE POMENA ZGODNJEGA RAZVOJNEGA OBDOBJA

Starševstvo je izjemno pomembna vloga, ki si jo pogosto povsem prostovoljno naložimo. Mnogokrat,
ker je to pač normalno in to počnejo vsi. Večina se, žal, noče ali ne more zavedati, kako obsežne
posledice ima vrsta starševanja za bodočnost otroka. Psihološko in tudi biološko. Sedanji čas, ki
poudarja materializem, uspeh, ugled, pomanjkanje časa in potrpežljivosti ni ravno naklonjen
zgodnjemu razvojnemu obdobju. Vemo marsikaj, ampak čisto zares pa nočemo vedeti!
V razmišljanju o tako kompleksnem procesu kot je materinjenje, se želimo izogniti enostavnim
rešitvam in poenostavitvam, saj s temi tvegamo, da bomo spet vzpostavili usmerjanje krivde v
matere. Seveda ne gre za krivdo, gre za vzpostavitev znanja, ki nam bo vsem skupaj pomagalo
doprinesti delček konstruktivnega k temu, da bo zgodnje otroštvo in zgodnje starševstvo bolj varna in
bolj zdrava izkušnja….

Vabilo
Študentska izkušnja ji je spremenila poklicno pot. Ob srečanju s sirotami Ceauşescujevega
režima iz romunskih sirotišnic je spoznala, da si želi delati z otroki, ki so pomoči najbolj
potrebni. Ceauşescujev režim je prepovedoval kontracepcijo. V družinah so zato imeli več otrok,
kot so za njih lahko poskrbeli. Zato je skrb zanje prevzela država: namestili so jih v sirotišnice.
Večina otrok je bila zdrava, a ker v kritičnem obdobju odraščanja, v zgodnjem otroštvu, ni bila
stalno ob njih ljubeča oseba (v enem tednu se je pri majhnih dojenčkih zamenjalo tudi po 18
negovalcev), se niso razvijali, kot bi se sicer. Tudi pozneje, ko so nekatere namestili v
nadomestne družine, so posledice odsotnosti ljubeče odrasle osebe ostale: v vedenju, razvojnih
motnjah in celo v prostornini določenih delov možganov.

V petek, 12. 4. 2019 ob 11.uri vas vabimo na odprti seminar s temo: Ali (in kako) je

nega in

starševstvo vpisano v možganih.

Temo bo uvedla dr. Tina Bregant, dr. med., specialistka ( nevro)pediatrije in specialistka
rehabilitacijske medicine, ki trenutno deluje v Zavodu CIRIUS v Kamniku.
Veliko smo brali o posledicah nesrečnega 'eksperimenta', ki je bil sredi tega časa in sredi
Evrope izveden na množici novorojenih bitij v Romuniji. Naša gostja je te sirote videla,
doživela in so jo ta spoznanja nagovorila ter določila njeno poklicno pot, zanimanje in
usmeritev v preventivo.

Srečanje bo potekalo v prostorih Združenje psihoterapevtov Slovenije na Grablovičevi 62 v Ljubljani.

Če vam ne bo povzročalo veliko nevšečnosti, bi vas zaradi organizacijskih razlogov prosili, da potrdite
prisotnost na naš mail opazovanje.otroka@gmail.com. Seveda pa ste dobrodošli tudi brez predhodne
prijave.
Seminar je brez finančnih obveznosti.
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