
Kā Teraspēle® atšķiras no citām bērnu 
terapijām 
Teraspēle tieši iesaista vecākus vai aprūpētājus 
Vecāki piedalās Teraspēles sesijās kopā ar savu bērnu un ir aktīvi, pievienojoties 
spēlei kopā ar savu bērnu un terapeitu. Terapijas galvenais fokuss ir uzlabot attiecības 
starp pieaugušo un bērnu caur tiešu mijiedarbību starp šiem diviem indivīdiem. 
Lielākajā daļā citu bērnu terapiju, tikai bērns tiek aicināts terapijas telpā, vecākam 
paliekot gaidīt ārpusē.  

Teraspēle izmanto ļoti maz palīglietu  
Teraspēles terapeits un vecāks ir "spēļu priekšmeti" - visvilinošākās lietas šajā telpā. 
Spēlējot Teraspēles spēlītes, vecāks tiek apmācīts uzskaņoties bērna sajūtām un 
noskaņojumam, lai saprastu un reaģētu tieši uz tām pamatā esošajām bērna 
vajadzībām. Citās terapijās bērnam tiek lūgts izmantot rotaļlietas, mākslu, mūziku, 
smilšu kasti un citus materiālus, lai simboliski paustu savas iekšējās bažas. Terapeita 
loma ir kopā ar bērnu skaidrot un interpretēt šīs bažas.  

Teraspēle ir bāzēta piesaistes teorijā: tajā izpratnē, ka vecāka - bērna 
attiecības ir veselīgas attīstības pamatā.  
Kaut arī viens no Teraspēles mērķiem ir samazināt grūto uzvedību, galvenais fokuss ir 
stiprināt vecāka-bērna attiecības, jo šo attiecību spēks ir tas izmaiņu dzinulis 
izmaiņām bērna uzvedībā. Tradicionālās spēļu terapijas ir tendētas fokusēties uz bērna 
iekšējām domām un sajūtām, ārpus vecāka klātbūtnes.  

Teraspēle ir aktīva, starppersoniska un jautra  
Teraspēles aktivitātes ir fiziskas, mijiedarbīgas un radītas, lai būtu neatvairāmi jautras. 
Teraspēle būvē uz kopīgi piedzīvotajiem brīžiem "šeit un tagad", lai radītu veselīgākas 
attiecības. Citas bērnu terapijas ietver sarežģītu domāšanu, simboliskās spēlēšanās 
interpretāciju vai runāšanu par problēmām.  

Teraspēlē progresu var sasniegt ātri  
Tādēļ, ka Teraspēlei ir tiešs un tūlītējs iespaids uz to, kā vecāks un bērns izturas viens 
pret otru, pozitīvas izmaiņas var notikt pēc tikai dažām sesijām. Bieži vienkārša 
kopīgas jautrības izbaudīšana ar Teraspēles aktivitātēm, var salauzt attiecībās 
izveidojušos negativitātes kultūru. Vecāks redz savu bērnu kā mīlamu un bērns sāk 
ieraudzīt sevi kā mīlamu. Šīs pozitīvās sajūtas progresu terapijā dara daudz ticamāku. 
Citām spēļu terapijām bieži vajadzīgs ilgāks laiks, lai sāktos izmaiņas, jo šīs 
"attiecības" nav terapijas telpā.  

Teraspēles terapeits sesijā skaidri vada vecāku  
Teraspēles terapeits darbojas kā " treneris reālajā laikā", lai palīdzētu vecākam 
uzskaņoties uz savu bērnu. Neveselīgas mijedarbības raksti tiek veikli identificēti un 
laboti. Sesijas tiek filmētas, lai terapeits un vecāks var tās kopīgi apskatīt, lai iegūtu 
lielāku izpratni par bērnu. Citas bērnu terapijas drīzāk runā par to kā būt vecākam, 
nevis tieši vada vecākus cauri šīm mijiedarbībām.   



Teraspēle var tikt lietota ar ļoti maziem bērniem un bērniem, kuri 
attīstības vai emocionālajā ziņā nav gatavi spēļu terapijai vai "sarunu" 
terapijai.  
Teraspēle fokusējas uz neverbālo komunikāciju. Tā ir bāzēta darbībā - dziedināšana 
nāk no tā, ko mēs sesijās kopīgi "darām". Terapijas, kuras prasa bērnam iesaistīties 
simboliskā rotaļā, spēt runāt par problēmām vai pārdomāt pagātnē piedzīvoto, 
maziem bērniem vai bērniem ar attīstības traucējumiem, noder ļoti maz.  

Teraspēle tieši uzrunā adoptēto bērnu agrīnās dzīves traumu un 
piesaistes deprivāciju.  
Tāda trauma kā pamešana novārtā, kas notiek pirms bērns spēj runāt, paliek bērna 
smadzeņu neapzinātajā daļā un nevar tik viegli iznākt gaismā. Bērni, kuri piedzīvojuši 
agrīno zaudējumu vai traumu, spēj integrēt šīs jaunās pieredzes daudz efektīvāk, nekā 
nedirektīvajās, simboliskajās terapijās tādēļ, ka Teraspēle ietver pozitīvas attiecību 
pieredzes, kuras bērns neguva zīdaiņa vecumā. Teraspēle palīdz vecākam un bērnam 
kopīgi radīt veselīgu pieredzi reālajā laikā, kas var dziedēt pagātnes traumu.   

Vecākiem bērniem Teraspēle uzrunā attiecību traumu konkrētos, 
pieredzamos, sensoros veidos.  
Teraspēle var būt īpaši iedarbīga bērniem, kuri cietuši no konsistenti neuzskaņotas 
aprūpes, vecāka zaudēšanas agrīnā vecumā vai vēlākas adopcijas. Teraspēle uzrunā to 
hronoloģisko vecumu, kurā notika zaudējums vai trauma; tas ir veids kā aizpildīt 
zaudētās iespējas vecāka-bērna attiecībās.  

Teraspēle var palīdzēt bērniem, kuri ir pretestīgi un nepakļāvīgi citām 
terapijas formām.  
Teraspēlē atbildīgais ir pieaugušais - strukturējot terapiju, uzskaņojoties un 
pielāgojoties bērna vajadzībām, sniedzot atbilstošu gādību un izaicinājumu. Šādā 
veidā bērns, kurš tiek galā, esot komandējošs vai kontrolējošs, saņem izaicinājumus 
saviem ierastajiem aizsardzības mehānismiem. Pretestīgs bērns parasti tic, ka pasaule 
ir nedroša vieta un, ka viņš nevar ne uz vienu paļauties, lai par viņu rūpētos. 
Teraspēles direktīvais, tomēr rotaļīgais modelis izaicina šos pieņēmumus. Terapeits 
saglabā kontroli, maigi, bet uzstājīgi lietojot Teraspēles aktivitātes, lai izmainītu bērna 
uzskatus par sevi un pasauli. 

"Teraspēles ceļš" viegli pāriet no klīniskās vides uz māju vidi  
Teraspēles terapijas mērķis ir, ka vecāki iemācītos jaunus veidus kā mājās būt 
mijiedarbībā ar saviem bērniem. Vecāki tiek iedrošināti iekļaut Teraspēles aktivitātes 
viņu ikdienas ierastajā kārtībā un Teraspēles aktivitātes viegli var tikt spēlētas jebkur. 
Tas pastiprina terapeitisko progresu un dara ģimenes spējīgas virzīties uz terapijas 
noslēgumu ātrāk. Kad vecāki netiek iekļauti sesijās, viņi palaiž garām daudz iespēju 
savu bērnu terapeitiskā progresa sekmēšanai.  

Teraspēles terapija ir piemērota visiem vecumiem no zīdaiņa līdz pat 
pusaudzim ieskaitot 
Tādēļ, ka Teraspēle ir neverbāla, tā var tikt lietota, lai strādātu ar zīdaiņiem un 
maziem bērniem. Teraspēles aktivitātes tiek pielāgotas, bērna vecumam palielinoties, 
piemēram, pievienojot tām lielāku sarežģītību vai izaicinājumu, lai darītu tās 
pievilcīgas pirmstīņa un tīņa vecumam.  


