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Important! Atunci când copilul nu manifestă o 

anumită frică, precum cea de întuneric sau de creaturi 

imaginare, nu este recomandat să îi citiți o poveste care i-ar 

sugera o astfel de teamă.  

Scopul poveștii terapeutice este de a vindeca situațiile 

deja existente.  
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În seara aceasta vreau să-ți povestesc o întâmplare 

care a avut loc undeva prin munții Apuseni.  

Munții aceștia găzduiesc înăuntrul lor niște peșteri 

tare frumoase care pătrund adânc, până în inima lor, de 

unde izvorăște cea mai rece și proaspătă apă pe care-am 

gustat-o vreodată.  

Aici, în scobitura peretelui unei peșteri, locuia o 

familie de lilieci: cei doi părinți și micuțul lor Lili, care era 

mare cam cât o prună, negru ca tăciunele din cap până-n 

picioare, iar când zâmbea se putea vedea că-i știrb de-un 

dinte, căci de abia acum îi creșteau dințișorii.  

Lili era tare vesel și fericit, zbura prin peșteră și se juca 

cât era ziua de lungă, se-ascundea prin toate cotloanele, 

făcea acrobații în zbor și atingea apa rece cu vârful aripii. 

Și zilele păreau a fi colțuri de rai pentru micuțul nostru 

liliac, care găsea bucuria în fiecare moment. Însă, pe cât de 

frumoase erau zilele, pe atât de urâte i se păreau nopțile, 

căci n-am apucat încă să-ți spun, dar Lili avea o mare teamă - 

se temea de întuneric.  
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Odată cu lăsarea serii, micuțul Lili devenea din ce în ce 

mai agitat și zâmbetul îi pierea de pe chip, la gândul că iarăși 

trebuie să dea piept cu atât de cumplitul întuneric.  

 

Poate tu înțelegi mai bine cum se simțea Lili atunci 

când vedea cum întunericul se coboară încet-încet în 

peșteră.  

Se simțea mai întâi neliniștit la gândul că iarăși are să-l 

cuprindă bezna, apoi se foia în culcușul său de crenguțe 

uscate și aștepta să vină mama să-i citească povestea de 

noapte bună, așa cum poate și tu aștepți ca mama ta să-ți 

citească povestea la culcare.  

De cum se termina povestea, Lili nu știa cum să mai 

tragă de timp doar-doar să nu rămână singur. Dar, în cele din 

urmă, părinții îl sărutau pe frunte și-i urau noapte bună: 

Poate acum te gândești: „Dar stai așa, 

liliecii zboară noaptea, ei nu se tem de 

întuneric!” și ți se pare ciudat că Lili  

avea această frică. Însă, vezi tu, fiecare 

are temerile lui și nu este nimic ciudat 

ca unui urs, unei vulpi sau chiar unui 

mic liliac să-i fie frică de întuneric. 
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- Noapte bună, scumpul meu. Suntem în scobitura de 

alături. Dacă ai nevoie de noi, doar strigă-ne și avem 

să venim imediat la tine. Să ai somn liniștit, plin de vise 

frumoase. 

- Noapte bună, mama! Noapte bună, tata! Zicea Lili 

bucurându-se de ultimele clipe petrecute cu părinții 

săi înainte de culcare. 

Apoi Lili se lăsa purtat în lumea viselor. Uneori 

adormea mai greu, alteori mai ușor. Iar dacă se gândea la 

periocolele din jurul său, adormea foarte greu. 

Într-una dintre seri se întâmplă ceva neașteptat. După 

ce părinții îi urară noapte bună, Lili își trase pătura peste cap 

și stătu acolo nemișcat așteptând să adoarmă.  

Însă, în loc să-l cuprindă somnul, simțea cum frica 

pune stăpânire pe el și gândurile îi erau din ce în ce mai 

înfricoșătoare și gălăgioase, pline de povești cu monștri 

întunecați și bazaconii groaznice, toate creaturile care 

puteau să apară din necunoscutul întunericului. 

Când privea în jurul său, Lili vedea umbre care îi 

păreau a fi creaturi înspăimântătoare.  

Oare chiar erau acolo, sau Lili și le imagina?  
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Și cu cât se gândea mai mult, cu atât frica sa devenea 

din ce în ce mai mare.  

Dintr-o dată, Lili auzi un glas subțire, chiar deasupra 

capului său : 

- Hahahaha! Ți-ai făcut cort din pătură. Arăți ca o 

broască țestoasă, cuibărită în carapacea sa, căreia îi 

tremură genunchii de frică, ca un jeleu zgribulit în 

farfurie.  

Speriat, Lili deschise un ochi sperând că poate-poate 

are să vadă ceva. Apoi îl deschise și pe-al doilea și în cele din 

urmă scoase încet capul de sub pătură.  

Se trezi în fața lui cu un ghemotoc de lumină, care 

zbura bezmetic de colo-colo în jurul capului micuțului nostru 

liliac. 

- Hihihihihi, chicoti luminița, ai ieșit din carapace? 

- Cine ești tu și de ce umbli cu lanterna sau cu felinarul  

după tine la ora asta târzie în noapte?! Întrebă mirat 

Lili. 
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- Uaaaaau! Exclamă plin de uimire și încântare Lili. Deci 

tu ai lumină și noaptea?!  Fantastic! Cred că ești tare 

fericit că nu trebuie să stai în întuneric niciodată. 

- Da, pentru mine este mereu zi, spuse licuriciul. 

- Mi-ar plăcea să pot lumina noaptea așa ca tine. Ești 

tare norocos. Știi, mie uneori mi-e frică să dorm în 

întuneric, zise Lili, întristându-se și lăsând capul în jos. 

- Da? Și de ce ți-e frică? întrebă licuriciul, care se opri 

din zbor și se așeză pe umărul lui Lili. 

- Mi-e frică de ce se poate ascunde în el, de monștri și de 

creaturi înspăimântătoare care pot apărea de 

niciunde. 

- Înțeleg, zise licuriciul întristându-se și el, pentru că 

simțea teama micuțului liliac. Cred că-ți este tare greu 

să adormi și uneori te trezești noaptea speriat, poate 

- Eu n-am lanternă sau felinar. 

Așa sunt, luminez noaptea. Ca 

stelele, doar că eu nu sunt sus 

pe cer. 

- Deci … ești un felinar vorbitor ? 

- Nuuu, sunt un licurici ! 
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chiar visezi urât din cauza aceasta. Îmi imaginez că ai 

vrea să nu-ți mai fie frică, dar nu știi ce să faci pentru 

asta. 

- Da, așa este. Spuse Lili bucuros că cineva îl înțelege în 

sfârșit. 

- Ei bine, eu sunt una dintre creaturile care stau în 

întuneric. Par a fi înspăimântător? 

- Nu, deloc, răspunse Lili. 

- Și crede-mă că de mulți ani călătoresc prin bezna 

aceasta și n-am întâlnit niciodată vreo grozăvenie. Dar 

uite ce-ți propun, ascultă cu atenție. Eu tot îmi fac 

veacul în întuneric și m-am gândit că aș putea să-ți fiu 

de folos. Pe lângă faptul că luminez, eu am și puteri 

magice, te pot învălui într-o aură de lumină care are să 

te protejeze de visele urâte sau orice ți-ar tulbura 

somnul. Pot veghea asupra ta până dimineață, dacă 

dorești. Și am să stau în preajma ta cât ai nevoie până 

ai să reușești să dormi singur. 

- Da, serios, poți face asta pentru mine? Și ai să vii și 

mâine seară ? 

- Am să vin dacă așa ne înțelegem. Și îți mai spun un 

secret. Ce faci tu înainte să adormi? Îl întrebă licuriciul 

pe Lili. 
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- Păi, mă gândesc la toate pericolele care ar putea fi în 

jurul meu, la monștri și la alte lucruri 

înspăimântătoare, răspunse Lili, băgându-și nasul sub 

pătură și începând din nou să tremure de teamă. 

- Și ce se întâmplă când te gândești la astfel de lucruri? 

- Mi se face din ce în ce mai frică! 

- Vezi tu, cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât 

ți se pare mai înspăimântător. Imaginează-ți că fiecare 

gând înfricoșător pe care îl ai crește din ce în ce mai 

mult frica ta, până când aceasta este atât de mare 

încât te dă jos din pat. 

- Aha, deci ce-mi rămâne să fac este să mă gândesc la 

lucruri frumoase, la povestea de noapte-bună sau le ce 

mi-a plăcut în ziua care tocmai a trecut. Sau la ce voi 

face mâine! Spuse Lili vesel. 

Zis și făcut, Lili se băgă la somn și adormi de îndată, 

știind că licuriciul îl veghează și gândindu-se doar la lucruri 

frumoase. Și a avut un somn liniștit, plin de vise frumoase, 

cum nu mai avusese de mult timp. A doua zi dimineața s-a 

trezit plin de energie și bucuros să înceapă o nouă zi.  
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Negreșit, a doua seară, prietenul său licuriciul s-a 

întors, așa cum se-nvoiseră. Și iarăși a stat de pază la 

căpătâiul lui Lili în noaptea aceea.  

Licuriciul a mai vegheat încă alte câteva nopți, până 

într-o seară când Lili i-a spus că nu-i mai este teamă de 

întuneric și poate dormi singur.  

Licuriciul i-a presărat la plecare puțin praf magic pe 

pătură, astfel încât aceasta să lumineze și să-l acopere pe 

liliacul nostru cu aura protectoare, chiar dacă licuriciul nu 

mai era acolo.  

 

La ceva vreme după această întâmplare, în vizită la 

familia de lilieci veniră rudele lor, familia de veverițe.  

Lili avea o verișoară veveriță, pe nume Vivi, care era 

cam de aceeași seamă cu el.  
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În prima seară când cei doi se pregăteau de culcare, 

Vivi îi mărturisi că și ea se teme de întuneric.  

Liliacul nostru îi povesti despre mica teama care apare 

seara, despre gândurile care o hrănesc, despre praful magic 

al licuriciului. Și așa micuțul Lili se simți tare curajos, dar mai 

ales își dori să o ajute pe Vivi să-și depășească teama, pentru 

că știa cum se simte. 

Cum crezi că a ajutat-o Lili pe Vivi să-și depășească 

frica de întuneric ? 

 

P.S : Din câte am auzit, Lili doarme liniștit și astăzi și 

niciodată nu i-a mai tulburat nimic somnul din seara-n care 

licuriciul a vegheat asupra lui. 

 

 

 

 

Ți-a plăcut povestea? Poți găsi și alte povești aici: 

www.adrianamitu.com. 

http://adrianamitu.com/carti/pachete-terapeutice-poveste-si-puzzle/
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Întrebări 

Întrebări de înțelegere a textului: 

 De ce anume îi era teamă micuțului liliac? 

 Cum reușea licuriciul să lumineze în noapte? Avea 

lanternă? Dar felinar? 

 Cum l-a ajutat licuriciul pe micuțul liliac? 

 Ce se întâmpla când Lili se gândea la lucruri 

înfricoșătoare înainte să adoarmă? 

 Cum crezi că a reușit Lili să scape de teama de 

întuneric?  

Întrebări de personalizare: 

 De ce crezi că a venit licuriciul la Lili? 

 Cât de mare este teama ta de întuneric? Ce poți face 

pentru a o face mai mică? 

 Tu cum reușești să-ți învingi team de întuneric? 

 Ai un licurici (veioză) care să te vegheze în timpul 

nopții? 

 Cum crezi că a ajutat-o Lili pe Vivi să-și depășească 

frica de întuneric ? 
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Despre teama de întuneric 

 

Una dintre cele mai comune temeri ale copiilor este teama de 

întuneric. De altfel, mulți dintre noi am trăit această teamă în copilărie și 

poate am purtat-o cu noi și la maturitate. 

Frica de întuneric este greu de gestionat, pentru că, de cele mai multe ori, 

părinții încearcă să-i vindece teama de întuneric copilului atunci când acel 

lucru care îl sperie pe copil – întunericul – este prezent, respectiv seara, 

înainte de culcare.  

Copilului tău îi este frică de întuneric? Iată câteva întrebări la care poți 

răspunde în legătură cu această frică: 

 Când a apărut această teamă?  

 Ce anume îl sperie (absența luminii, prezența unor creaturi 

imaginare, posibilitatea să se întâmple ceva rău – ex. hoții să 

pătrundă în casă)?  

 Cum reacționează când îi este frică? 

Frica de întuneric apare în jurul vârstei de trei-cinci ani, în momentul în care 

copiii dezvoltă abilitatea de a-și imagina. Astfel, ei se tem de lucrurile pe 

care le imaginează și care ar putea exista în întuneric. Însă, la această vârstă, 

ei nu au capacitatea să distingă realul de fantastic, iar o umbră poate deveni 

foarte ușor un monstru. 

Expunerea sa la programe TV și jocuri video care au un conținut violent sau 

foarte realist și înspăimântător, poate genera sau îi poate amplifica teama.  
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Aceste imagini pot fi înfricoșătoare și pentru noi adulții; spre exemplu atunci 

când ne uităm la un film de groază, corpul nostru reacționează la fel ca la un 

pericol real – inima ne bate mai repede, transpirăm, tresărim ș.a.m.d. Pentru 

copilul care până la vârsta de șapte-opt ani nu face distincția clară între real și 

fantastic, aceste imagini pot avea un impact îndelungat asupra sa.  

La polul opus, protejarea copilului de orice informație, imagine, poveste care 

l-ar putea înspăimânta, din teama de a nu-l traumatiza, îl poate aduce pe 

chiar în acestă situație. Desenzitivizarea (expunerea la lucrul de care îți este 

teamă pentru a depăși acea teamă) este o modalitate pe care și noi o 

foloseam în copilărie pentru a ne învinge fricile, atunci când ascultam sau 

spuneam povești de groază. Astăzi copiii se bucură și cântă “Nu mi-e frică de 

bau-bau”, acest cântecel fiind pe placul celor mici tocmai pentru că este 

vorba despre una dintre cele mai mari temeri și o asumare a curajului. 

Teama de întuneric poate proveni și prin asocierea cu un eveniment care s-a 

petrecut în timpul nopții și care l-a speriat pe copil, spre exemplu dacă s-a 

auzit un zgomot puternic sau a fost un cutremur. Un astfel de exemplu este 

cel al unui băiețel care a mers la piesa de teatru “Alice în țara minunilor” și    

s-a speriat de capul pisicii care ieșea din întuneric, de atunci dezvoltând 

această teamă pe care înainte nu o avea. 

O altă cauză a fricii de întuneric este teama de a fi separat de părinți, copiii 

percepând deseori somnul ca pe o separare. Alteori, dacă moartea a fost 

asociată cu un somn lung din care nu te mai trezești niciodată, această 

situație poate fi o altă cauză pentru teama de întuneric. Dacă a fost pedepsit 

fiind închis într-o cameră întunecată, această situație poate genera și ea la 

rândul ei teama de întuneric a copilului. Sau dacă a fost amenințat că vine 

bau-baul și alte creaturi înspăimântătoare care îl vor lua dacă nu este 

cuminte. 
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Atunci când părintele sau o persoană apropiată copilului se teme de 

întuneric, aceasta îi poate transmite teama sa celui mic. Un astfel de exemplu 

este cel al unei bunici care se temea să adoarmă pentru că în trecut a fost 

atacată în timpul nopții și care a transmis această teamă nepoatei sale. 

Teama de întuneric poate fi o etapă prin care copilul trece și pe care o va 

depăși în timp, însă pentru a-și depăși teama uneori poate avea nevoie de 

sprijin din partea părinților și din partea altor persoane apropiate.  

În unele situații, copilul ajunge să poarte teama de întuneric până la 

maturitate, când aceasta devine mai dificil de vindecat. 

Uneori explicațiile logice pot ajuta, însă nu întotdeauna acestea dau 

rezultate. Cea mai eficientă metodă de vindecare a temerii de întuneric și de 

creaturi imaginare este cea prin jocuri și povești.  

Jocurile de inversare de rol îl sprijină pe cel mic să-și depășească această 

frică. Spre exemplu un joc în care ție îți este frică de întuneric iar el este cel 

curajos care te apără; sau un joc în care tu pretinzi că ești un mosntru 

neîndemânatic și împiedicat care tot încearcă să-l prindă pe copil și nu 

reușește. Dacă cel mic se amuză, râde și participă cu bucurie la joc, ești pe 

calea cea bună. Copilul nu trebuie să se simtă ironizat sau să se teamă de joc.  

Jocul este pentru copil o modalitate de comunicare, de a intra în contact cu 

emoțiile sale, fără a se lăsa copleșit de acestea și o modalitate de a-și depăși 

firicile, precum și de a învăța lucruri noi. 
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6 Soluții pentru a-l sprijini pe copil 

1. Discutați despre toate acele lucruri sau ființe care luminează 

noaptea, spre exemplu stelele, lumina lunii, licuricii.  

2. Discutați și despre motivul pentru care oamenii dorm noaptea, 

despre organismul uman, de ce avem nevoie să dormim în întuneric 

pentru a ne odihni (când se lasă seara, organismul nostru secretă o 

substanță (hormon) care se numește melatonină și care ne ajută să 

ne odihnim). Întunericul ne ajută să avem un somn odihnitor. Cum se 

simte dimineața după o noapte de somn bun?  

3. Un alt lucru pe care îl poți face este să-l ajuți să împartă teama în 

pași mai mici. I s-ar putea părea copleșitor să doarmă singur într-o 

cameră, sau să meargă singur din camera lui până în bucătărie petru 

a-și lua un pahar cu apă. Împarte teama în pași care îl țin pe copil în 

siguranță, dar și în prezența lucrului de care se teme. Spre exemplu, 

să stați împreună sub pătură sau să faceți un spectacol cu umbre pe 

pereți. A evita lucrul de care se teme nu este o soluție. 

4. Aveți o pisică sau a văzut cum se descurcă pisica în timpul nopții? 

Pisica are abilitatea de a vede prin întuneric. Experimentați și voi 

acest lucru stând în pat și așteptând ca pupilele să se adapteze la 

întuneric. După doar câteva momente poți vedea clar toate lucrurile 

din cameră. 

5. Confecționați sau achiziționați propriul licurici (veioză) care să îl 

vegheze pe copil în timpul nopții. Cum se numește noul său prieten? 

6. Transformați monștrii și creaturile imaginare în lucruri amuzante. 

Colorați-i, pictați-i, confecționați-i din fetru sau realizați monștri 

amuzanți în farfurie, din fructe sau diverse alimente.  
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