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Dezvoltarea narcisică a copilului ca tensiune dintre separare-individuare [Margaret Mahler,  1975] 

 Faza normal autistă / în primele săptămâni de viață 

 Faza normal simbiotică / până la cinci luni 

 Faza de separare – individuare 

o Incubația / între cinci și nouă luni 

o Practica / între 9 și 16 luni 

o Perioada de reapropiere / între 15 și 24 de luni 

 

Perioada de reapropiere [Jessica Benjamin, 1988] 

 Este o perioada în care apare o tensiune puternică între autoafirmare și anxietățile de 

separare și ambivalența acestui lucru. În această perioadă (în care copilul știe să meargă, să 

prindă, să urce scări, să folosească deja un vocabular de bază, să își controlexe mixiunea și 

fecalele) începe să își perceapă propria activitate în contextul în care părinții sunt capabili să 

facă toate lucrurile pe care începe să le învețe. Trei aspecte fundamentale emoționale sunt 

importante aici: 

o Iubire identificatorie: procesul prin care copilul dorește să i se recunoască voința și 

dorințele sale și încearcă să își repare stima de sine prin confirmarea faptului că poate 

face lucruri adevărate în lume. Această reparație se întâmplă și prin identificarea cu 

persoanele apropiate care încorporează capacitatea de a face. 

o Oglinda dorinței: un proces prin care copilul introiectează o imagine ideală a ce vrea 

să fie, să poată face, să fie în lume, modul în care dorește să fie recunoscut el însuși. 

o Iubire ideală: formă prin care un părinte ajunge să fie transformat în oglinda magică 

a dorinței. 

o Obiect al iubirii: formă prin care un copil devine obiectul pasiv al iubirii unui părinte 

prin care nu se poate identifica. 

 

Genizarea subiectului în perioada reapropierii [Jessica Benjamin] 

 Iubirea identificatorie se transformă în iubirea ideală atât la fete cât și la băieți datorită 

modului în care sunt distribuite rolurile de gen: mama baza de siguranță și tatăl entuziasmant 

al lumii exterioare. 

 In perioada de reapropiere, fata își dorește să fie recunoscută ca tatăl și să împărtășească 

subiectivitatea lui, voința sa și dorința sa. Această identificare i se refuză. Efectul este iubirea 

ideală ca formă de masochism în care actele de abnegație sunt modalități de a asigura accesul 

la gloria și puterea tatălui. (p117)  

 În faza oedipală, fata dorește să se unească cu tatăl său ca obiect al iubirii. (p115) 

 Ca persoană adultă femeia căutată iubirea ideală prin care bărbat, care are dorințe dar nu are 

nevoie de ea, satisfăcând astfel elementele care lipsesc atât de la mamă cât și de la tată. 

Această iubire ideală oferă o soluție duală, conținere și entuziasm, mediul care susține și 

drumul spre libertate – cele două trăsături atât a mamei ideale cât și a tatălui ideal. 


