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Książka podpowiada, jak nawiązać bliższe więzi, wypracować szacunek, współpracę, 
zaufanie i troskę między członkami rodziny adopcyjnej. Jej wielką zaletą są też opisy 
różnych przypadków, z jakimi zetknęła się w swojej pracy terapeutycznej autorka. 
Pomagają one w zrozumieniu zachowania dzieci i uwrażliwiają rodziców na ewentualne 
dalsze zaburzenia w okresie młodzieńczym. Potrzebom emocjonalnym i poziomom 
rozwoju przypisane są strategie, jakie rodzice powinni stosować, aby wzmocnić 
poczucie szczęścia dziecka i jego zdrowie psychiczne. Rodzice otrzymują wiele 
szczegółowych informacji na temat rozwoju dzieci, zwłaszcza tych, które rozwijają się 
nieharmonijnie. Książka pokazuje, jak stworzyć takie środowisko, które z każdego 
członka rodziny wydobędzie to, co najlepsze. 
Książka porusza  m.in. takie tematy, jak: 
- trauma i urazy, 
- smutek, żal, tęsknota i żałoba, 
- zaburzenia w nawiązywaniu więzi, 
- rozbieżność między wiekiem emocjonalnym a wiekiem życia, 
- zmiana kultury, różnice religijne, 
- stawianie diagnozy, etykietowanie, 
- określenie problemów powstałych w rodzinie pochodzenia, 
- rozpoznanie i rozwiązanie trudności w rodzinie adopcyjnej, 
- tworzenie wsierającego środowiska dla rodziny, 
- korzystanie z pomocy terapeuty, psychiatry i pracownika socjalnego, 

- metody pomocy w tworzeniu więzi, szacunku, 
współpracy i zaufania w rodzinie. 
 
 
Deborah D. Gray jest klinicznym pracownikiem socjalnym 
specjalizującym się w problemach tworzenia więzi, straty 
i traumy. Jej zainteresowania zawodowe wyniknęły z 
faktu, że dorastała w rodzinie, gdzie wiele dzieci zostało 
adoptowanych. Po studiach na Syracuse University w 
Nowym Jorku, w trakcie których brała udział w programie 
naukowym badającym wczesne tworzenie więzi przez 
niemowlęta i małe dzieci wysokiego ryzyka, przez 19 lat 
pracowała jako terapeuta dziecięcy, doradca w sprawach 
umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i 
adopcyjnych.  

Szczególnie chętnie pomaga rodzinom, w których tworzenie więzi jest zagrożone ze 
względu na wcześniejszy ich brak lub utratę bliskich i przywiązania. Jej misją jest 
wyposażenie rodziców w praktyczną wiedzę, oferowanie umiejętności i technik 
służących zaspokajaniu potrzeb dzieci. Jest powszechnie znaną i podziwianą 
wykładowczynią, występującą wielokrotnie na konferencjach i warsztatach dla 
rodziców i profesjonalistów. Mieszka w Pacific Northwest z mężem i trojgiem dzieci. 


