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Sugestii Practice: Bâlbâiala rezumată pe 5 coordonate
1.  Bâlbâiala este mai mult decât o tulburare de vorbire: Deşi majoritatea persoanelor consideră bâlbâiala

ca fiind o tulburare de vorbire, în realitate aceasta implică nu numai repetiţii, prelungiri sau blocaje, cu
manifestare în plan lingvistic. Persoanele care se bâlbâie pot trăi o serie de emoţii şi reacţii negative în relaţie cu
tulburare cu care se confruntă. Câteva exemple de reacţii negative pot fi: sentimentul de ruşine, anxietatea,
neputinţa. Acestea pot conduce la tensiune şi strădania persoanelor care se bâlbâie de a evita să vorbească.
Cei din jur pot, de asemenea, să reacţioneze negativ, ca răspuns la secvenţele de bâlbâială. Astfel, copiii care
se bâlbâie pot fi agresaţi de colegii lor, în timp ce adulţii care se bâlbâie se simt uneori discriminaţi la locul
de muncă. Toate aceste reacţii accentuează şi mai mult disfluenţele persoanelor şi reduc posibilităţile acestora de a
se exprima. Împreună disfluenţele verbale şi toate reacţiile negative de mai sus pot afecta calitatea vieţii
persoanelor care prezintă bâlbâială. De aceea bâlbâiala este considerată a fi mai mult decât o tulburare de limbaj,
aceasta putând afecta toate aspectele vieţii persoanei care prezintă această tulburare.

2. Simptomatologia bâlbâielii variază: Persoanele nu prezintă acelaşi tip de disfluenţe şi în aceleaşi proporţii, 
de fiecare dată. Acest aspect poate fi considerat aspectul cel mai frustrant al acestei tulburări, deoarece persoanele 
care se bâlbâie nu pot prevedea întotdeauna apariţia disfluenţelor şi nici momentul în care se vor putea exprima 
fluent. Caracterul variabil poate să afecteze şi părinţii, profesorii şi colegii/prietenii persoanelor care se bâlbâie, 
astfel că aceştia ajung să se întrebe de ce cel care se bâlbâie este uneori fluent, în timp ce alteori întâmpină mari 
dificultăţi în exprimare. Acest lucru nu se întâmplă pentru că cei care prezintă bâlbâială nu se străduiesc suficient, 
acest lucru se întâmplă fiiindcă bâlbâiala este variabilă. Atâta timp cât şi ascultătorii şi vorbitorii ajung să accepte 
această situaţie, bâlbâiala se va transforma într-o tulburare mai uşor de abordat.

3. Bâlbâiala este o tulburarea complexă: Un secol de cercetări a condus la formularea a mai multor teorii, dar 
a unui sigur adevăr, anume acela că bâlbâiala nu este o tulburare simplă. Aceasta nu este o tulburare psihologică
(deşi poate cauza o serie de tulburări emoţionale); nu se datorează părinţilor (deşi părinţii joacă un rol important în 
legătură cu modul în care copiii resimt manifestarea bâlbâielii); nu este doar o problemă de ordin fizic (deşi cei care 
prezintă bâlbâială manifestă mici deficite de ordin fizic şi fiziologic). Bâlbâiala are caracter familial (ceea ce 
înseamnă că este probabil ca bâlbâiala să aibă o componentă genetică) şi este asociată cu patternuri neurologice 
distincte (atât de natură structurală, cât şi de natură funcţională). Cunoaşterea acestor aspecte poate ajuta 
persoanele care prezintă bâlbâială, precum şi familiile acestora, să conştientizeze specificitatea tulburării cu care se 
confruntă.

4. Nu este grav că ne bâlbâim! În timp ce se bâlbâie oamenii nu fac un rău foarte mare, aceştia pur si simplu 
încearcă să se exprime. Dacă aceştia se simt stânjeniţi de modul în care vorbesc sau ruşinaţi de faptul că sunt diferiţi 
faţă de ceilalţi atunci aceştia ajung, mult mai probail, să se lupte cu vorbitul şi să manifeste tendinţa de a evita 
vorbitul. Acest fapt face ca tulburarea să fie şi mai sever resimţită. Atunci când oamenii îşi dau seama că nu este o 
problemă aşa mare dacă te bâlbâi, ajung să vorbească mai uşor şi mai eficient, ajung să se poată exprima chiar dacă
o fac în mod disfluent. De aceea, acceptarea bâlbâielii este cheia pentru o comunicare funcţională!Părinţii, profesorii, 
prietenii şi celelalte persoane din jurul celor care prezintă această tulburare, îi pot ajuta dacă ajung să recunoască că 
ceea ce spune o persoană este mai important decât modul în care o spune.

5. Terapia poate ajuta: Deşi nu există un remediu universal pentru bâlbâială, terapia poate să îmbunătăţească 
simptomatologia tulburării. Copiii mici ajung să scape de bâlbâială (unii chiar dacă nu beneficiază de terapie, deşi este 
imposibil de ştiut care sunt acei copii care înving bâlbâiala de unii siguri, fără a beneficia de intervenţie şi care sunt cei 
care au nevoie de ajutor). Copiii mai mari, adolescenţii, adulţii ajung să manifeste simptomatologia pe tot parcursul 
vieţii lor, dar printr-o intervenţie adecvată şi prin suport pot să depăşească implicaţiile negative ale bâlbâielii şi ajung 
să comunice eficient. Demersul terapeutic este mai eficient dacă este focalizat nu numai asupra fluenţei în vorbire. 
Atâta timp cât bâlbâiala este mai mult decât ceea ce se observă concret, anume disfluenţele verbale, intervenţia 
trebuie să se adreseze tuturor aspectelor reunite sub cupola acestei tulburări, această direcţie de abordare reducând 
impactul tulburării asupra vieţii persoanelor care se confruntă cu această simptomatologie.  




