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Przedstawiony w książce model zapewnia opiekunom dzieci i młodzieży, które we wczesnych relacjach przywiązaniowych wielokrotnie
doświadczyły traumy, praktyczne wskazówki co do tego, jak:
• nauczyć je kontrolowania impulsów i samoregulacji,
• pomóc im rozwinąć empatię,
• nauczyć je rozumienia myśli i uczuć kryjących się za działaniami innych ludzi,
• wzmocnić ich poczucie własnego Ja (zdrową samoocenę, poczucie własnej skuteczności i tożsamości),
• budować ich zaufanie do ludzi i wiarę w nich, uczyć je polegania na innych i bycia dla nich podporą,
• nauczyć je ufać sobie i wierzyć w siebie, a także samodzielnego działania (autonomii),
• pomóc im budować zdrowe i głębokie więzi oraz doskonalić kompetencje społeczne.
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O autorze:
Chris Taylor – psycholog, specjalista w dziedzinie rozwoju dziecka, terapeuta i niezależny konsultant. Ma kilkudziesięcioletnie
doświadczenie w terapeutycznej pracy z dziećmi i nastolatkami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń we wczesnym okresie
rozwoju. Na Glyndŵr University prowadził zajęcia z zakresu praktycznych zastosowań teorii przywiązania w terapii dzieci. Opracował
model opieki terapeutycznej oparty na elementach teorii przywiązania, podejścia psychodynamicznego, psychologii poznawczej i
społecznej oraz teorii społecznego uczenia się. Prowadzi szkolenia dla opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych, pedagogów
oraz przedstawicieli organizacji samorządowych, prywatnych i pożytku publicznego. Jest autorem książki Zaburzenia przywiązania u
dzieci i młodzieży.
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