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1. Introducere
J ..}lucruri de mâini omeneşti:
Gură au şi nu vor grăi; ochi au şi nu vor

vedea;
Urechi au şi nu vor auzi; nări au şi nu

vor mirosi;
Mâini au şi nu vor pipăi; picioare au şi nu

vor umbla; nu vor glăsui cu gâtlejurile lor.n
[PsalmuI113}

Cât trăieşte, omul poate crea orice, dar lucrul său e neînsufleţit. Exis-
tă însă o singură instanţă când omul este, într-adevăr, asemenea lui
Dumnezeu - ziditor de viaţă: atunci când face un copil, când, din
viaţa lui, se zămisleşte altă viaţă. Şi, dintre toate lucrările omului,
aceasta este cea mai minunată.

Pentru că nu te lasă să te gândeşti numai la tine, copilul te învaţă cel
mai bine măsura generozităţii, a grijii pentru celălalt, a sacrificiului.
Îţi aduce aminte că poţi zâmbi în fiecare zi, că poţi afla bucuria până
şi în lucrurile cele mai mărunte, că dragostea nu se câştigă cu bani şi
nici respectul cu biciul. Ajutându-l să descopere lumea, ajungi tu în-
suţi să o înţelegi mai bine. Poveţele pe care i le dai te ajută să înţelegi
mai bine unde ai greşit şi să îndrepţi ce se mai poate îndrepta.

Desigur, când zilnic ai de rezolvat probleme, când îţi baţi capul azi cu
ce ai să-i dai mâine de mâncare, tot ce spun poate să-ţi pară o vorbă
în vânt. întreabă-te însă dacă ai vrea să schimbi locul cu mine, să simti,
în fiecare zi golul imens, vidul de necuprins lăsat de lipsa lui.

Am acceptat să devin Supernanny animată de dorinţa de a veni în
sprijinul multora dintre cei care, dintr-o pricină sau alta, nu ştiau cum
să se bucure din plin de copiii lor. Însă chiar din primele zile, am re-
alizat că aceia care aveau cea mai mare nevoie de ajutor erau, de fapt,



micuţii năzdrăvani. Ei nu puteau vorbi pentru ei înşişi, ei nu ştiau
cum şi în ce fel să le arate părinţilor că au o problemă, că nu le e bine,
că sunt nefericiţi chiar şi atunci când părinţii se dădeau peste cap ca
să le facă toate mofturile. Alături de mulţi dintre aceşti copii, ca de
altfel alături de multi dintre cei care mi-au fost elevi ori mi-au solici-,
tat o consultaţie, mi-am retrăit copilăria (şi insist asupra acestui verb!),
cu bucuria jocului, cu entuziasmul descoperirilor, cu emoţiile, confu-
ziile, răzvrătirile, spaimele şi angoasele ei.

Toţipărinţii au grijile, problemele şi greutăţile lor. Le ştim cu toţii. De
aceea, nu despre acestea vreau să vorbesc, ci despre acelea cu care se
confruntă copiii lor.

Vreau să vorbesc în numele micuţului care nu are încă destule cuvin-
te încât să poată spune: "Mamă, nu te supăra pe mine când mergem
la magazin şi eu trag lucrurile de pe rafturi. Nu vreau să-ţi fac pro-
bleme, ci vreau să te ajut, chiar dacă nu am decât doi ani. Nu înţeleg
de ce nu mă laşi, nu ştiu cum să te conving. Îţi arăt prin gesturi tot ce
vreau să fac şi tu tot nu pricepi. Sunt atât de nefericit şi mă simt atât
de neputincios, încât uite, îmi vine să plâng şi să mă tăvălesc pe jos
de supărare. Te rog, nu mai ţipa aşa la mine că mă zăpăceşti de tot!
Au, şi acum de ce mă loveşti?! Nu înţeleg, ce am greşit? Ah, cum ai
vrea să mă opresc din plâns când nu mai ştiu nici dacă mă mai iubeşti
sau nu?".

Vreau să vorbesc în numele micuţului care suferă operaţii peste ope-
raţii ca să rămână în viaţă pentru că mama sau tata, din neglijenţă sau
sfidare, nu i-au pus în maşină centura de siguranţă; şi în numele ce-
lui care va rămâne pentru totdeauna cu cicatrice desfigurante fiindcă
cei care îl aveau în grijă au lăsat în calea lui o oală cu apă fierbinte.

Vreau să vorbesc şi pentru adolescentul care preferă să se închidă în
camera lui, cu muzica dată tare fiindcă nu îndrăzneşte să spună: "Tată,
dacă nu îmi mai vine să mă duc la şcoală este pentru că nimeni din
clasă nu mă suferă. Şi, când vin acasă, tu începi să îmi faci morală! Să
te văd pe tine cum ţi-ar fi dacă toţi colegii de serviciu te-ar lua peste



picior zi de zi, ceas de ceas. Teplângi că îţi fac probleme, dar nu ştii
tu ce probleme am eu!".

Nu e o carte pentru minte, ci una pentru suflet. Nu e atât un îndru-
mar, cât, mai degrabă, o pledoarie. De aceea, vin şi vă spun: /IGnora-
tă instanţă, în numele micuţilor pe care îi reprezint, susţin sus şi tare
că fiecare om este, în fapt, rezultatul propriei copilării. Văimplor, luaţi
notă!"



2. Clipa de sinceritate

Cum ai ajrms părinte? Fii sincer, nu srmtem decât tu şi eu. Tu, care mă
poţi vedea, eu nu. Tu care mă poţi auzi, eu nu. E mai bine decât la
consultaţie. E mai bine decât într-rm confesional. E chiar mai bine de-
cât pe chat. Singurul care te poate auzi eşti tu.

Ţi-ai dorit să ai un copil sau a fost o fericită întâmplare? Sau numai
întâmplare? Sau nefericită? Sau împotriva voinţei tale, ca te prindă
celălalt mai bine în lanţul căsniciei? Sau, poate, Doamne fereşte, un
groaznic act de silnicie? Sau, slavă Domnului, rezultatul unor lungi
tratamente de fertilizare şi răspunsul Lui la rugile tale? Sau, poate,
doar o datorie? Sau ca să aibă cine să-ţi aducă un pahar de apă la bă-
trâneţe? Sau ca să fie cine să-ţi moştenească numele, averea, casa, tot
ce laşi în urmă?

Ce este, pentru tine, copilul tău? Un prieten bun pe care îl cunoşti ca
pe buzrmarele tale? Un omuleţ despre care nu ştii nici ce-i place, nici
ce ştie, nici ce vrea, nici măcar ce număr poartă la pantofi? Este el tot
ce ţi-ai dorit, bucuria vieţii tale sau, din păcate, o dezamăgire? O da-
torie împlinită? O mare realizare? Sprijin şi alinare sau o adevărată
pacoste pe capul tău? O greşeală din tinereţe? Tot ce n-ai putut tu să
fii? Rezultatul unei relaţii pasagere? Bufonul personal? "Lestul" cu
care a venit în căsnicie partenerul?

Oricare ar fi răspunsurile tale, copilul nu are nici răspundere, nici
vină. Nu are nevoie nici să i te închini ca unui zeu, nici să-I urgiseşti
ca pe un câine de pripas. Nici n-a venit aici să-ţi împlinească visuri-
le, nici să-ţi facă viaţa imposibilă. Nici să-ţi fie confesor, nici să poar-
te pe umerii lui responsabilitatea rmei averi pe care n-a creat-o şi de
care nici nu are, poate, nevoie ca să fie fericit. Nici n-a venit să-ţi ţină



ţie de urât, să stea lipit de tine toată viaţa. Ca viitor adult, va avea şi
el viaţa lui şi dreptul să o trăiască aşa cum va considera el că este cel
mai bine.

Până atunci însă, tu eşti cel ce răspunde pentru eL Pentru îngrijirea
lui. Pentru educatia lui. Pentru devenirea lui. În fata lui. În fata ta. În, "
faţa societăţii.

El te iubeşte necondiţionat şi te priveşte ca pe Dumnezeul lui. Şi chiar
aşa şi eşti! Are nevoie de tine, de iubirea ta, de grija ta, de înţelegerea
şi ocrotirea ta. A ta şi a celuilaltpărinte al şău. Fie că îţi place, fie că nu ...

Bucuria lui cea mai mare este să-i dai atenţie. Nici n-ai idee în câte
moduri înţelege el să îi acorzi atenţie! Indiferent cum o faci însă, aceas-
ta se traduce pentru el într-un singur fel: atenţie = iubire.

Spaima lui cea mai mare este să nu te piardă. Fără tine, fără dragostea
ta, nu crede că ar putea trăi. Teama că te poate pierde îi paralizează
gândurile, îl face să se sufoce. Nu are destule lacrimi să plângă cre-
zând că vrei să-I părăseşti (când, de fapt, tu nu te duci decât la servi-
ciu!) şi nimic nu i se pare jenant, deplasat, dureros sau umilitor dacă
asta te împiedică să pleci de lângă el: nici să se tăvălească pe jos, nici
să se zgârie, nici să-şi dea cu pumnii în cap, nici să răcnească ca din
gură de şarpe, nici măcar să se târască ţinându-te strâns de un picior.

Dorinţa lui cea mai mare este ca tata şi mama să se iubească şi să fie
împreună. Pune-l să aleagă între voi şi crede-mă, i-ai dat să rezolve
cea mai mare dilemă din câte au existat vreodată. Oricât de mult i-ai
explica tu că părintele celălalt nu are de ce să îi merite dragostea, că
e aşa şi pe dincolo, că nu e bun de nimic, el nu va înţelege. De ce?
Pentru că el îşi dăruieşte iubirea necondiţionat.



3. Principii
,,Iubirea nu domină, ea educă, iar aceasta În-

seamnă mai mult."
[Goethe, "Basmul despre ~arpele cel verde"]

Am fost adesea întrebată ce înseamnă să fii un părinte bun? Nefiind
mamă, n-am putut să găsesc un răspuns decât din singura perspecti-
vă posibilă pentru mine, aceea de copil, de fiică a părinţilor mei. Din
punctul meu de vedere, răspunsul la întrebare e chiar copilul tău. Nu
trebuie să aştepţi până când creşte, poţi să îţi răspunzi în fiecare zi.
Relaţia părinte-copil este mereu vie, în schimbare, prin urmare, poţi
azi să fii un părinte mai bun decât ai fost ieri şi, peste câţiva ani, să fii
mai bun decât eşti azi.

Încearcă să-ţi priveşti copilul cu atenţie, chiar cu ochiul omului din
afară: cât de sănătos este, cât şi cum se joacă, cât de des zâmbeşte, cât
de mulţumit este cu ce are, cât de sigur pe el este, cât de protejat se
simte, cât de mult îi place să facă ceea ce face, cât de des plânge, face
mofturi, e neliniştit, se teme, de ce se teme, cum doarme etc. Nu face
o comparaţie între el şi alţi copii, nu-l compara nici măcar cu ceilalţi
fraţi ai lui. Fiecare copil e unic şi tu poţi să fii un părinte minunat pen-
tru un fiu şi execrabil pentru un altul! Nu te gândi nici la cât Ilai in-
vestit" în el, la nopţile albe la căpătâiullui, la toate lucrurile de care
are parte şi la care tu doar visai, nu te gândi deloc la tine. Nu uita că
el nu este nici mama, nici tatăl lui, nici suma celor doi părinţi, că fra-
ţii (chiar şi gemenii) pot fi tot atât de diferiţi între ei precum soarele
şi luna. Orice copil e o altă persoană pe care trebuie să o cunoşti ca să
o înţelegi şi să o înţelegi ca să scoţi la lumină tot ce are mai frumos şi
mai bun. Un părinte e asemenea unui grădinar care creşte o plantă
dintr-o sămânţă. Pentru a o face să crească şi să înflorească, trebuie să
ştie cum să o îngrijească: în ce pământ să o pună la încolţit şi când,



cum să o ude, cât de mult să o expună la soare, cum să o plivească,
de ce să o ferească etc.

Am fost întrebată cum e mai bine, părinte "modern" sau "tradiţio-
nal"? Nu pot răspunde decât de pe poziţia mea de copil al părinţilor
mei. Nu există decât părinţi buni ţ'i părinţi mai puţin buni. Există ţ'i
corigenţi ţ'i, uneori, ţ'i monţ'tri, da, care trăiesc printre noi ţ'i zămislesc
suflete pe care nu ţ'tiu decât cum să le chinuiască ... Există părinţi res-
ponsabili ţ'i grijulii ţ'i părinţi pentru care copilul nu se află în topul
priorităţilor lor. Asta e!

Am fost întrebată când e mai bine să faci un copil: când eţ'ti foarte tâ-
năr sau când ai mai prins la minte. Nu ţ'tiu, poate cel mai bine e să-I
ai când ţi-l doreţ'ti, dar cred că ţ'i când te ia pe nepregătite tot trebuie
să-I întâmpini cum se cuvine. În fond, el nu vine de unul singur în
această lume ... It takes two for a tango!l

Mulţi părinţi mi-au cerut să îi învăţ "metodele" mele. Cu riscul să ţ'O-
chez, repet: nu am metodă! Tot ce ţ'tiu sunt niţ'te principii (vechi de
când lumea!), pe care caut să le aplic cât pot de bine ţ'i cât mai adec-
vat pentru fiecare copil în parte, după o strategie care, da, se poate în-
văţa, inventa, adapta. Tot aţ'a cum medicii nu vindecă boli, ci pacienţi,
ţ'i copiii trebuie crescuţi ţ'i educaţi ţinând cont de particularităţile ţ'i
unicitatea lor, orientându-ne după aceste câteva principii. Cel puţin
asta am văzut ţ'i învăţat de la mama mea care, o viaţă întreagă, a fost
educatoare. Practica mi-a dat dreptate. Fiecare copil e o ecuaţie uni-
că ai cărei termeni sunt: mOţ'tenirea genetică, mediul social ţ'i familia
în care creţ'te, plus factorul de imprevizibilitate (de pildă, o întâlnire,
o discuţie, o întâmplare, o carte etc. care pot dec1anţ'aun gând, o idee,
o dorinţă, o reacţie ţ'i pun în miţ'care un întreg lanţ de evenimente).
De aceea, nu consider că există metode universal valabile, ci doar
principii după care părinţii (educatorii2, în general) se ghidează,

În traducere: "Tangoul se dansează în doi!".
2 "Educare", în latină, înseamnă "a cre~te,a dezvolta, a pregăti". Prin "educator",

eu înţeleg orice persoană care are un copil în îngrijirea sa, permanent sau
temporar. Bunicii sunt educatori, dar ~ifraţii mai mari pot fi, ori rudele în seama



găsind ei înşişi strategii (şi "metode") potrivite pentru copilul lor şi
situatiile concrete cărora trebuie să le facă fată., ,

Un părinte e asemenea unui croitor care, dacă se pricepe, face haine
şi pentru graşi, şi pentru slabi, şi pentru cel cu burta mare, şi pentru
cel cu un picior mai scurt, nu doar pentru manechinele perfecte. Taie
stofa după o geometrie anume, aceeaşi pentru toată lumea, dar di-
mensiunile sunt strict ale celui care va purta haina. Dacă nu se price-
pe, croitorul poate greşi. Ba, chiar şi priceput de este, din neatenţie,
tot poate să strice stofa ... Asemenea lui, un părinte poate greşi când
se abate de la principiu, când nu chibzuieşte bine o metodă pe care o
aplică sau o aplică greşit, când copiază ceva ce a văzut la altul, fără
să se gândească dacă se potriveşte sau nu şi copilului său.

Desigur, contează "furniturile", "finisajul", atenţia pentru detalii şi
răbdarea cu care "meşterul" lucrează, dar esenţial este să facă o "cro-
ială" bună. Adică, începutul lucrului. Ulterior, mai poate face ajustări
şi artificii, însă toate cer timp, răbdare şi rezultatul s-ar putea să fie
tot sub aşteptări.

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată
Gulliver care, din întâmplare, a ajuns în Liliput, ţara piticilor, unde a
trăit ca un uriaş, apoi, şi în Brobdinag, ţara uriaşilor, unde el era cel
mai mic. Mic, mic, mic...

În viaţă, trecem toţi prin experienţele lui Gulliver, numai că ordinea
e alta. La început, fiind copii, suntem pitici într-o lume de uriaşi, pe
urmă, ca părinţi, ajungem să vedem ce înseamnă să fii un uriaş în-
tre piticii care ne populează casa. Pentru copilul tău, eşti un Gulli-
ver gigantic şi puternic, iar el, în lumea ta, un Gulliver mititel în-

cărora sunt lăsaţi copiii, dădacele, chiar şi antrenorii şi, bineînţeles, educatorii,
învăţătorii şi profesorii din învăţământul formal.



conjurat de uria~i. (E drept, cu timpul, parcă uria~ii ă~tia, hm, intră
la apă ... )

Primul pas spre a-l înţelege mai bine pe micuţul tău este să ţii minte
cât de mare eşti tu (~itoate ale tale) pentru el, cât de tunător ţi-e gla-
sul şi cât de sus ţi-e capul, faţa, cât de mari ţi-s mâinile, cât de lungi
picioarele, cât de puternic e~tişi cu câtă u~urinţă le ridici pe toate. Co-
pilul te admiră şi vrea să fie ca tine, să poată face tot ce faci tu.

Pentru un singur pas de-al tău, el face câţiva mărunţei, de aceea tre-
buie să dea repede-repede din picioruşe şi o plimbare pe jos îl isto-
veşte de zece ori mai mult decât pe tine. Adu-ţi aminte de asta atunci
când îl zoreşti!

Treptele pe care tu le urci şi le cobori într-o clipită sunt pentru el înal-
te ca obstacolele curselor de atletism ~icând coboară, of, parcă ar sări
din pod!

Te superi pe micuţul tău fiindcă se împiedică ~icade din nimic? Nu
e din neatenţie, să ştii, nici ca să-ţi facă în ciudă, să-şi murdărească
hainele frumoase în care tocmai l-ai schimbat. Nici lui nu-i place să
cadă, ţie ţi-ar plăcea? E drept, are şi el tot două picioare, două mâini
şi un cap, dar la el totul e altfel proporţionat. La na~tere, capul copi-
lului reprezintă un sfert din corp în vreme ce, pentru un adult, nu re-
prezintă decât a opta parte, deci la el, capul trage mai greu ... Copilul
cre~te, dar nu uniform şi, de abia în adolescenţă, se va proporţiona.
În primii ani de viaţă, cel mai repede cresc membrele, apoi trunchiul,
dar capul rămâne tot mare comparativ cu restul corpului, de aceea,
centrul de greutate se află mult mai jos decât la adult, prin urmare,
echilibrul lui este mult mai instabil şi se "răstoarnă" mai repede. De
parcă asta n-ar fi de ajuns, laba piciorului la copil- adică punctul de
sprijin cu suprafaţa de contact - este foarte mică, ceea ce îngreunea-
ză suplimentar păstrarea echilibrului (de aceea, merg, la început, "cră-
cănel-crăcănel", cu genunchii îndoiţi şi picioarele uşor depărtate, cam



ca oamenii foarte în vârstă - ca să îşi lărgească baza de susţinere şi
să nu se dezechilibreze). Uneori, spre disperarea şi furia părinţilor, co-
pilul pare să treacă printr-o perioadă când este "un împiedicat" şi
cade, una-două, din picioare. El trece printr-o fază în care dimensiu-
nile picioruşelor, ale trunchi ului şi capului combinându-se, determi-
nă o şi mai mare instabilitate a echilibrului. Dacă el nici nu poartă în-
călţăminte corespunzătoare, fixată bine în jurul gleznei, sau are tălpi
foarte groase (gen platformă), ba chiar tocmi, face eforturi suplimen-
tare şi echilibrul lui este şi ,mai precar.

Caz
Teodora are puţin peste 3 ani şi, de vreo câteva săptămâni, se împiedică foarte des
şi cade. E sănătoasă, mănâncă bine, e vioaie. E vară, mama o scoate afară în haine
subţiri şi saboţei. A căzut atât de des, încât are pielea roasă la genunchi şi la coate.
Mama o admonestează că nu e atentă; copila s-a resemnat şi cu reproşurile, şi cu
apa oxigenată şi soluţia de rivanol. Îi atrag mamei atenţia că Teodora nu are nici o
vină. Cum aşa?, se miră ea. În primul rând, încălţămintea nu e potrivită pentru vâr-
sta ei: saboţei cu talpa înaltă, cu un mic toc, fără baretă la călcâi. Face eforturi să
nu-i piardă. În plus, nici echilibrul ei nu e prea bun - şi în casă, desculţă, se mai
împiedică. Îi explic mamei că degeaba se enervează şi-i reproşează copilului că nu
e atent şi o sfătuiesc să îi schimbe încălţămintea: săndăluţe cu talpa plată, călcâi şi
baretuţă în jurul gleznei. Fetiţa bâzâie că vrea saboţii cu toc, să fie ca mămica. O pun
să aleagă: ori săndăluţele, ori nu mai iese la joacă. Teodora renunţă la saboţi pe loc.
Pe stradă, o sfătuiesc pe mamă să meargă mai lent şi să o ţină de mânuţă, aşa în-
cât dacă Teodorei i se întâmplă să ,.îi fugă pământul de sub picioare", cel puţin mama
să o susţină la timp. E prima zi, în două săptămâni, când fetiţa se întoarce acasă fără
nici o nouă julitură. Foarte curând, copilul va depăşi această fază, dar nu pentru că
"a fost mai atent", ci pentru că a mai crescut şi centrul său de greutate s-a repozi-
ţionat. Încălţămintea cu tocuri e aruncată: Teodora nu are nevoie să fie în pas cu
moda, ci să se joace şi să se deplaseze cu uşurinţă şi în siguranţă.

Adesea, nu-l lăsăm pe copil nici să-şi tragă fermoarul, dar uităm uşor
că anumite lucruri chiar nu le poate face pentru că nu are capacitatea
fizică necesară şi, când eşuează, ne supărăm pe el, îl certăm, ba, poa-
te, îl şi umilim. E şi crud, şi nemeritat din partea noastră!

Caz
Pe peron, la metrou, o mamă cu un băieţel de 3 ani. I-a cumpărat o brânzoaică mare
pe care i-a dat-o s-o ţină el singur, toată. Palma copilului este minusculă în



comparaţie cu plăcinta moale, pe care se străduieşte să o ţină cu o mână şi să muş-
te din ea în acelaşi timp. Numărîn gând secundele până când inevitabilul se va pro-
duce. Mama îl avertizează să nu o scape, dar, fatalitate, imediat, plăcinta e pe jos!
Copilul rămâne cu o fărâmă între degete şi priveşte nedumerit la ce i s-a întâmplat,
vizibil necăjit. Mama izbucneşte într-o avalanşă de reproşuri: "Nătângule, aşa faci
mereu. Nu mă mai duc să-ţi iau alta! Nu poţi să fii şi tu mai atent ..." etc. etc. De
bună seamă, mama nu ştie că muşchii flexori ai copilului nu se dezvoltă complet
până la şapte ani, de aceea el nu poate să apuce bine obiectele fără să le scape, dar
ar fi trebuit să-şi dea măcar seama că plăcinta era de vreo patru ori mai mare decât
pal ma lui. Aş fi vrut s-o întreb cu m s-ar fi descurcat ea dacă cineva i-a r fi dat să ţină
într-o mână o mămăligă mare şi moale? Şi s-o mai şi certe în văzul lumii umilind-o
pentru că o scapă! Ar fi fost atât de simplu să rupă câte o bucăţică de plăcintă şi să-i
dea copilului, dar, dacă tot nu s-a gândit la soluţia aceasta, măcar să nu-I mai fi cer-
tat - era el supărat că şi-a pierdut plăcinta, nu-i mai trebuia dobândă!

Reproşurile repetate il fac pe copil să se simtă prost, il umilesc şi ii
distrug increderea in sine.

Caz
George are patru ani şi poartă şlapi de plastic în caretranspiră şi îi alunecă piciorul.
Face eforturi să nu îşi piardă încălţămintea şi şi-a deformat mersul tot târşâindu-şi
paşii. Se împiedică atât de des, încât genunchii lui sunt acoperiţi de cruste care nu
apucă să se mai vindece. Mama pledează pentru şlapi - băieţelul poate să-i scoa-
tă mai lesne din picioare când intră în casă, ca să nu-i murdărească covoarele. O în-
treb dacă îi este mai milă de covoare decât de genunchii copilului ei, ca să nu mai
spun că, odată, s-ar putea să-şi spargă capul, să-şi rupă nasul alunecând cu ei sau
împiedicându-se. Acelaşi sfat de a-i schimba încălţămintea cu sandale moi, din pie-
le naturală sau pânză (ca să-i respire piciorul), legate pe glezne, se dovedeşte salu-
tar. Şi covoarele? Bine mersi: George are acum ocazia să-şi lege şi dezlege săndălu-
ţele de zeci de ori într-o zi (chiar dacă, ori de câte ori îi vine să bea apă sau să o
elimine, ţopăie grăbit, fără să se mai descalţe!).

De altfel, o dată cu venirea pe lume a copilului, trebuie să te pregă-
teşti de o "redecorare" a interiorului mult mai amplă decât simpla
amenajare a camerei lui. Mobilele, covoarele, podeaua, pereţii, lem-
năria, serviciile de cristal şi porţelanurile, lucrurile de preţ, toate pot
avea de suferit. Dacă sunt noi şi scumpe, resemnează-te, strânge tot
ce poţi şi pune-le la păstrare pentru vreo câţiva ani buni. Nici prin
cap să nu-ţi treacă să-ţi faci copiii să stea smirnă ori să-i pedepseşti



toată ziua pentru că iar au zgâriat sau au spart ceva. Ei au nevoie de
o casă, nu de un muzeu. Desigur, nu spun să-i laşi să-şi facă de cap.
Ei trebuie să înveţe să respecte casa în care locuiesc, să facă ordine în
lucrurile lor, să nu distrugă şi să dea o mână de ajutor la curăţenie,
atât cât pot, dar accidente tot se mai întâmplă. Tu chiar n-ai spart nici-
odată o vază de cristal, un pahar din serviciul de nuntă al părinţilor
tăi, o farfurie de preţ? Nu ţi-ai întins secreţiile extrase din nas şi din
urechi pe sofa? Nu? Mă rog, copilul tău ar putea să facă şi aşa ceva!

Dacă eşti dispus să priveşti cu atenţie lumea lui, vei şti cum să-i faci
viaţa mai uşoară şi mai plăcută. Şi ţie, de asemenea (vezi "Acciden-
tele şi siguranţa copilului").

În lumea lui, un dop de plastic poate face diferenţa dintre viaţă şi
moarte. Lumea lui e plină de primejdii pe care, de multe ori, ca să le
vezi, trebuie să le analizezi cu lupa, târâindu-te în genunchi şi pe coa-
te. Copilul tău este curios, pentru el lumea întreagă e un mister şi
casa un univers ce trebuie explorat! Debordează de energie - nu-l
pune sub obroc, ci ajută-I să exploreze, să înveţe, să cunoască. Nu te
crampona de nimicuri care îi răpesc din farmecul copilăriei, ori, mai
rău, îi pot aduce vreun beteşug, ba, Doamne fereşte, îl pot coborî în
groapă.

Copilului mic, o cadă de baie i se poate părea la fel de adâncă precum
o piscină şi are toate motivele să-I sperie, mai ales dacă apa îi vine
mai sus de talie.

Caz
Diana are 3 ani şi jumătate. Rar am văzut un copil atât de murdar. Părul năclăit, tăl-
pile şi unghiile negre şi, în zonele intime, pielea iritată de resturile de urină şi feca-
le. O văd şi mă gândesc că e neglijată, dar mama şi tata îmi explică: Diana este ex-
trem de recalcitrantă la baie. O demonstraţie: mama pune dopul la cadă, dă drumul
la robinet, jetul de apă e puternic. Se duce să aducă fetiţa care, auzind apa curgând,
deja fuge înnebunită prin casă, încercând să se ascundă sub o masă. În sfârşit, e în-
hăţată (scena mi-I evocă pe bunicul alergând după o găină prin ogradă să-i taie gâ-
tu!!), urlă ca din gură de şarpe şi se zbate ca posedată, dar, cu toate zbaterile ei, e
băgată în cadă. Până şi o pisică sălbatică ar fi mai uşor de spălat decât Diana. Nu



apucă mama nici să o săpunească, nici să o c1ătească. Părul e neatins. Când totul se
termină, le explic de unde vine spaima fetiţei: cada e prea mare, mişcările părinţi-
lor bruşte şi brutale (ei cred că aşa se termină baia mai repede), apa curge cu zgo-
mot de cascadă (vezi "Spaimele copilului"). Duşul nu le place încă, mai potrivit elJn
bureţel. A doua zi, o spăl pe Diana. Pentru că nu au o cădiţă pentru copii, îi pregă-
tesc tot "cada mare" (unde ar fi bun un preşuleţ aderent, de plastic, să nu alunece).
Las apa să curgă prin para de la duş, aşezată pe fundul căzii, să elimin zgomotul pre-
vestitor de rele. Apa e numai de-o şchioapă, să vină până în talia copilei când stă în
şezut - se va simţi mai puţin ameninţată. Adaug şampon, fac spumă (copiii o ado-
ră fiindcă se pot juca), pun şi o raţă de plastic. O iau pe Diana pe ocolite: "Hai să ne
jucăm cu raţa". Copila e cal mă, voioasă. După un minut, fac pasul următor: "Qiana,
ştii ce-i place raţei cel mai mult?" "Nu." "Să înoate". Mergem la baie. Pe fundul că-
zii, copilul nu vede apă, ci spumă. Pun raţa în cadă, mă joc cu ea. Raţa e fericită ... O
întreb pe Diana dacă nu vrea şi ea să se joace. Ba da. Îi dau jos ciorăpeii, rămâne în
chiloţi şi tricou. E puţin agitată. O las aşa. Dacă o dezbrac complet, intră în panică -
ştie ce-o aşteaptă. O aşez uşorîn cadă. Iniţial, se înfioară simţind apa - eu conti-
nui să îi vorbesc blând şi să măcăi ca raţa. N-o forţez să se aşeze, se Iasă ea pe vine
prudentă. După ce se obişnuieşte, o ajut să îşi scoată tricoul. Continuăm să neju-
căm. Tot în joacă, cu mâinile căuş, îi picur apă pe piept, mai jos de subsuori. N-o
deranjează. O întreb dacă nu vrea să-mi dea chiloţeii, că tot s-au udat. Ba da. În joa-
că, spăIăm raţa cu spumă. Apoi, facem la fel şi cu Diana. Îmi trec mâinile ude prin
părul ei, dar nu am să o spăl acum pe cap. E prima ei baie calmă, nu risc să o spe-
rii din nou. Dacă sunt prea multe noutăţi dintr-o dată, nu-i dau timp să se obiş-
nuiască cu nici una. Iau un prosop, o anunţ că ieşim, o aştept să se ridice, o înfă-
şor. O admir pentru că miroase bine. N-a urlat, nu s-a împotrivit. E prima baie care
îi place.

Nu asalta copilul cu prea multe experienţe noi. Nu le poate face faţă.
Şi un adult se poate speria de o experienţă nouă.
Dă-i răgaz copilului să se obi~nuiască cu fiecare lucru nou, treptat.

Caz

George (4 ani) nu are probleme cu baia, ci doar cu spălatul pe cap. Părinţii îi toarnă
apă direct dintr-o găleată, ţinându-I cu capul aplecat în jos, înspre înainte. George
se zbate, ţipă, plânge; tata îl ţine cu forţa sub cascada de apă pe care mama i-o toar-
nă, fără milă, pe cap. Dacă scapă din strânsoare, umple casa de apă. Vara e mai bine,
circul se mută în curte. După "reprezentaţie", le explic de ce băieţelul se împotri-
veşte atât de dârz: nu înţelege că tot ce i se întâmplă nu e periculos, ci doar neplă-
cut. Apa (l0 litri care se revarsă, dintr-odată, în capulluil îi înundă gura, ochii, na-
sul, urechile şi copilul are impresia că se îneacă. De aceea se zbate, vorba aceea, ca



înecatul. .. ÎI iau pe George pe departe. Mai întâi, cu o bucată de bandaj elastic, îl
transform în luptător japonez. Prompt, îmi face o demonstraţie de ninja. Apoi, îl
aşez în cadă cu ursuleţul, ca să facă împreună baie. După un minut, îi propun să
spăIăm pe cap ursuleţul. Scopul este să îi arăt ce se întâmplă atunci când cineva este
spălat pe cap şi să înţeleagă că acelaşi lucru i seîntâmplă şi lui, prin urmare, nu are
de ce să îi fie teamă. Bucuros că poate şi el să chinuie pe cineva spălându-1 pe cap,
George îl ia pe ursuleţ şi îl bagă direct cu capul sub apă. Protestez - ursuleţului îi
este teamă! Îi spun să-I ia cu blândeţe, să nu îi intre apă în urechi, nas, ochi, gură.
ÎI clăbucim împreună, îl c1ătim cu atenţie, turnându-i apă peste creştet, cu pumnii
făcuţi căuş. Apoi, îmi trec mâna prin părul lui George, sub pretext că îi îndepărtez
spuma ajunsă din greşeală. ÎI mângâi ... De fapt, îi umezesc părul pregătindu-1 de
clăbuceală. Vorbim despre ursuleţ, despre cum să nu-i dăm cu apă în ochi pentru
că nu-i place. Pun şampon în palmă şi îl "mângâi" din nou pe cap cu aceleaşi miş-
cări lente de mai devreme. EI a văzut deja cum l-am spălat pe ursuleţ şi ştie ce i se
întâmplă. Nu-i mai este teamă. Mă întreabă, brusc, dacă el e ursuleţul meu de pluş.
Râdem. ÎI clătesc tot cu căuşul palmelor, cu grijă să nu-i dau apă pe faţă. Bandajul
de pe urechi şi din jurul frunţii mă ajută de minune. Poate că nu e cel mai curat păr
pe care George l-a avut vreodată, dar nu asta contează acumi principalul este să-I
ajut să-şi învingă frica. La sfârşit, îl fac balotîn prosop, îi scot bandajul şi îi miros
părul cu încântare: "Ce bine mi roşi acum şi ce curat eşti!". Se simte mândru. Baia a
durat aproape o oră. Mama spune răspicat că nu va avea timp pentru tot acest ritu-
al. O asigur că nu va mai fi nevoie. Tot ce are de făcut este să respecte gingăşia miş-
cărilor, să-i ţină capul foarte puţin înclinat pe spate (nu spre înainte) şi să-i vorbeas-
că tot timpul spunându-i ce îi face, cu calm desăvârşit în glas şi în mişcări. Prima
dată a fost mai greu. De altfel, George o îndeamnă foarte prompt ca şi ea să proce-
deze ca mine şi o asigură că va sta la fel de cuminte.

Privind lucrurile din punctul lui de vedere, e limpede, George nu voia
să fie dificil, ci doar nu pricepea ce i se întâmplă 9i se temea, fire9te.
După ce i-am arătat pe un model (putea să fie, în loc de ursuleţ, un
alt copil) 9i l-am implicat în exerciţiu, a înţeles despre ce e vorba 9inu
s-a mai împotrivit, ci a fost mai mult decât cooperant.

Caz
Cristi are cinci ani şi nu s-a desprins încă de oliţă. Părinţii sunt nevoiţi să o poar-
te mereu cu ei, ori unde merg, pentru că băi atu I nu poate fi aşezat cu nici un
chip pe toaletă, nici măcar dacă îl ţine cineva strâns de braţe. Dacă nu face la



oliţă, se constipă. Părinţii i-au luat un colac pentru copii. Fără succes. Le arăt
că picioarele copilului atârnă suspendate şi el nu se regăseşte în poziţia como-
dă, ce favorizează defecarea, pe care i-o oferă oliţa. Facem rost şi de un scău-
nel. Cristi e recalcitrant la început, dar îl conving să urce pe scăunel şi pe toa-
letă. E mai comod acum, dar tot nu-i vine ... Nu-i nimic. ÎI încurajez, ne amuzăm,
apoi îl las în pace. Cu cât insist, cu atât mai dificil îi va fi! E un început faptul
că a acceptat să se aşeze pe toaletă, s-a amuzat, s-a convins că nu e neplăcut
sau periculos. Mai încercăm şi în zilele următoare, dar fără succes. Oliţa e prea
tentantă. Trebuie să recurgem la o nouă strategie: el are o "drăguţă" în vecini,
de dragul căreia ar face orice. Decidem împreună să îi dăm ei, în dar, oliţa, lui
rămânându-i toaleta, cu scăunelul şi colăcelul special. Lucrurile nu decurg sim-
plu. Copilul are nevoie de timp să se obişnuiască cu noua situaţie. Câteva laxa-
ti ve ajută să mişte carul din loc. .. Perseverenţa părinţilor şi a lui sunt esenţiale
până la urmă. Cristi oftează şi trage o primă mare concluzie: dragostea cere atâ-
tea sacrificii!

Scaunul de toaletă e atât de înalt, încât picioarele unui copil (fie el şi
de clasa 1)nu ating pământul; colacul mărgineşte o gaură mare şi
adâncă în care ar putea să cadă pe spate. Cum ţi-ar fi dacă ar trebui
să foloseşti un scaun atât de înalt încât să-ţi vină în dreptul taliei (poa-
te chiar puţin peste), cu un megacolac al cărui diametru este egal cu
aproape jumătate din înălţimea ta? Nu cred că prea confortabil.

De multe ori, copiii nu au capacitatea să exprime în cuvinte sentimen-
tele, dorinţele, nemulţumirile lor. Ni se întâmplă şi nouă, oameni în
toată firea, să rămânem fără cuvinte, deci cu atât mai mult sunt de în-
ţeles cei mici. Ştim ce frustrant este - la fel simt şi ei. Asemenea nouă,
şi ei îşi pot pierde cumpătul.

Când copilul face o criză, nu e cazul să faci şi tu una. Există tehnici şi
strategii de cooperare în astfel de situaţii (vezi "Probleme dificile -
strategii simple").



Caz
O mămică mi se plânge că fetiţa de 2 ani îi face probleme în magazin: trage lucru-
rile de pe rafturi şi duce la coş tot ce apucă. Dacă mama vrea să-i ia obiectele să le
ducă înapoi pe raft, protestează şi, de cele mai multe ori, ajunge la criză. Mama nu
vrea să îi ignore lacrimile, ci să o facă să înceteze cu astfel de manifestări. Ce se în-
tâmplă de fapt? Fetiţa vrea să îşi ajute mama şi face exact ce vede la ea, atât că nu
înţelege cum se desfăşoară lucrurile. Oprind-o să mai pună lucruri în coş, mama îi
refuză ajutorul - asta înţelege ea. Copilul nu se poate exprima în cuvinte şi se ener-
vează că nu e înţeleasă, se înfurie şi face o criză (un tantrum). Caz clasic: mama şi
fetiţa nu "vorbesc" aceeaşi limbă, nici una nu înţelege ce vrea cealaltă. Dacă mama
ar privi lucrurile din perspectiva copilului, n-ar mai fi nevoie de cuvinte şi ar găsi sin-
gură soluţia: să inventeze un joc gen "eu arăt, tu îmi aduci" sau "hai să ducem îm-
preună la coş" (pachetele mici şi uşoare pentru ca fetiţa să nu se accidenteze) etc.

Aşa sună sloganul unui anume detergent. Dincolo de "găselniţa" co-
mercială, există un adevăr fundamental în această propoziţie: copi-
ilor le place să se joace şi, jucându-se, ei, da, se murdăresc. Mâinile
lor cu care explorează tot ce întâlnesc sunt veşnic murdare şi hainele
ajung de nerecunoscut. Pe ei nu-i deranjează - important e să se joa-
ce. Un copil ale cărui haine sunt neatinse după ce a venit de la joacă
ar trebui să ne îngrijoreze: o fi bolnav, trist, fără prieteni, nu se simte
bine? Am lăsat "murdărirea" la finalul acestui capitol pentru că vreau
să insist asupra ei, chiar cu riscul de a stârni oprobiul mămicilor şi
bunicilor.

Eu sunt un "ceauşel" sau "decreţel" sau cum ne-om mai numi noi,
cei născuţi în '67-'68. Eram mulţi copii şi ne jucam în faţa blocului ore
în şir, până cădeam rupţi de foame şi oboseală. Jucam de toate, dar
una dintre cele mai mari bucurii ale noastre era să mergem prin băl-
toace, vara, după ploaie, să facem turte din noroi. E lesne de înţeles
că ne întorceam acasă murdari ca nişte godăcei. Mamele noastre nu
aveau pe atunci nici apă caldă în fiecare zi (programul era de câteva
ore pe săptămână), nici maşini de spălat automate, nici detergenţi de
mare putere şi nici pretenţii absurde de la noi. Sigur, ne întâmpinau



cu un "iar v-aţi făcut ca porcii", dar asta era tot şi se resemnau. Erau,
oricum, hainele "de joacă"; cele "bune" erau scoase numai la plimba-
re şi la zile mari când, prinşi de importanţa evenimentului, admiraţi
de toată lumea şi fălindu-ne în ele ca nişte păuni mândri de coada lor,
stăteam ţanţoşi, cu aerul ţeapăn al unor majestăţi imperiale. Când
ajungeam acasă, le scoteam ca pe nişte odăjdii şi le aşezam cu evla-
vie în dulap sau pe scăunel, spre a fi curăţate de praf şi puse înapoi,
la loc de cinste, apoi săream bucuroşi în cârpele de fiecare zi în care
murdărirea ne era permisă. Oh, ce încântare!

Caz

Merg pe stradă. E vară şi a plouat zdravăn; baltoacele nu s-au zvântat încă. În faţa
mea, un puşti de vreo 3-4 ani pe care bunica îl ţine de mână strâns, să nu se tragă
şi să sară în stradă. Nu stă de vorbă cu el, ci merge gândindu-se, probabil, la ale ei.
Când ajungîn dreptul unei băltoace, bunica trece pe lângă ea, dar puştiul ,,0 ia" ra-
zant, cu un picior. Bunica protestează, apoi, din nou, tace. Peste alţi câţiva metri,
altă baltă, lucrurile se repetă. A treia oară, bunica nu mai rabdă şi-I face nesimţit şi
murdar, necivilizat, sălbatic, îi reproşează că îşi murdăreşte hainele, că altădată nu-I
mai ia la plimbare etc. Puştiul a pus capul în piept. Gata cu distracţia, plictiseală
mare! Păcat că bunica a uitat ce grozave să treci prin băltoace, să te joci cu pământ,
să faci castele de nisip, să te tăvăleşti prin iarbă. Şi dacă tot a uitat, măcar de i-ar fi
ţinut de urât copilului vorbindu-i şi ajutându-I să-şi dezvolte şi vocabularul, spiri-
tul de observaţie. Aşa, plictisit şi ignorat, a încercat şi el să se amuze singur.

o mamă şi copilul mic (3 ani, probabil) ies dintr-o scară de bloc şi intră pe alee. Au
pornit la o plimbare. Copilul (arăta ca omuleţul Michelin în combinezonullui ma-
tlasat) face câţiva paşi, se împiedică şi cade. N-are nimic, nu s-a lovit, a căzut pe
moale. A cules puţin praf de pe jos pe mâini şi pe haine. Mâhnită, mama se repede
asupra lui să-I scuture de praf, reproşându-i cu năduf: lIVezi, dacă nu eşti atent, acu'
te-ai murdărit şi trebuie să te duc în casă, nu mai mergem nicăieri". Nici eu (mar-
toră la întâmplare), nici copilul nu pricepem ce legătură e între plimbare şi faptul că
el s-a murdărit un pic de praf? Mama a făcut trei greşeli dintr-o dată: i-a reproşat
nemeritat un lucru de care el nu era responsabil (echilibrul), i-a reproşat că s-a mur-
dărit (de parcă ar fi făcut-o intenţionat) şi i-a tăiat din program plimbarea, ieşitul
la aer, atât de important pentru orice copil. Eu m-aş fi mulţumit doar să-I culeg de
pe jos, fericită că nu s-a lovit, şi mi-aş fi continuat plimbarea. Ce treabă am eu cu
lumea dacă-1 vede murdărit? Singurul reproş mi I-aş fi făcut mie: pentru că nu am
fost atentă, el ar fi putut să se accidenteze.



Nu revin asupra chestiunii echilibrului, rămân la "murdărire". Hainele
copiilor nu trebuie să fie nici scumpe, nici incomode. Pentru ei, tot ce
contează este să se simtă bine în ele, să fie în largul lor, să le permită să
se joace, să fie din materiale natur ale (ca să nu transpire şi să capete aler-
gii), să nu le fie nici prea cald, nici prea frig în ele şi să nu cauzeze acci-
dente stupide (strangularea, de exemplu). În lumea lor, designerul nu
contează (încă) şi, desigur, trebuie să-i înveţi să aibă grijă de ţinuta lor,
să fie îngrijiţi, dar nu fi absurd şi nu-i opri pentru asta de la joacă. E ca
şi cum ai vrea să-i opreşti să mai alerge ca să nu li se facă iar foame! Ale-
ge nişte haine mai bune pentru ocazii şi unele mai puţin pretenţioase
pentru joacă, pentru grădiniţă. Exact aşa îţi împarţi şi tu garderoba: pen-
tru serviciu, pentru şmotru, pentru oraş, pentru ocazii.

Ponturi utile:
• Degeaba te oboseşti să le explici că sunt murdari, ei tot se simt bine.
• Important este să-i înveţi să se spele de cum ajung acasă, să se deprindă cu toa-

leta şi igiena personală şi să nu distrugă cu intenţie hăinuţele.
• Nu-i învăţa să se ataşeze prea mult de lucruri, ci doar să le respecte, să nu fie

distrugători.

Se cuvine să spun că, în această privinţă, taţii sunt mai îngăduitori
decât mămicile şi îşi lasă copiii să se bucure de copilărie, chiar cu "ris-
culTIde a se murdări. Poate mămicile se supără pe mine, dar, aici, tă-
ticii au câştigat la puncte. Şi pentru că tot au ei dreptate, pentru că s-a
inventat maşina de spălat şi pentru că nici fierul de călcat nu e vreun
mare mister, tăticii ar putea să îşi ajute încă şi mai mult copiii să fie
fericiţi dându-Ie, prompt, mămicilor o mână de ajutor: să cureţe şi ei
efectele murdăririi! Măcar din când în când ...

Pe scurt, ca să înţelegi mai bine lumea copilului tău, ai nevoie de o
"lupă", iar el, de un "ochean" să o poată privi pe a ta.

• Neinţelegerea copiluluhcomunicare defectuoasă intre copil şi
părinte;



• Supraevaluare (a~tepări prea mari de la el, stabilirea de obiec-
tive pe care nu le poate atinge»e~ec>repro~uri>frică de
e~ec>pierderea încrederii ~i respectului de sine>e~ec, ciclul se
reia.

• Neînţelegându-i spaima ~i speriindu-I repetat, copilul se alege cu
fobii, posibil, pentru toată viaţa.

• Frustrarea ~i enervarea copilului determină lipsa lui de coopera-
re>enervarea părinteluhimpunerea unui lucru cu forţa/pedepsi-
rea copiluluhsentimentul că nu e iubit>comportament nerezona-
bil ~i difici1.

• Accidentarea copiluluhpărintele trăie~te un sentiment de vină>se
revan~ează răsfăţându-~i copilul>copilul devine nerezonabil ~i di-
ficil

"Învaţă-1 pe copil calea pe care trebuie s-o
urmeze ~i,când va îmbătrâni, nu se va abate
de la ea."

Ca să înveţe, copilul are nevoie să se joace, să exploreze, să experi-
menteze, să î~iexprime liber sentimentele, gândurile, dorinţele, să în-
veţe să comunice. Are nevoie să deprindă să fie el însu~i ~i,pentru
aceasta, are nevoie să fie liber, să se simtă degajat, nu ca un ~oricel
prins în capcană. Gânde~te-te cum ţi-ar fi la serviciu dacă ~eful ţi-ar
respira tot timpul în ceafă, dacă ar fi mereu cu ochii pe tine, atent la
cea mai mică mi~care, la cea mai mică gre~eaIă?Un ~efcare ţi-ar nu-
măra până ~idumicaţii ~icare ar verifica cât zahăr îţi pui în cafea...

Pe de altă parte, nici copilul nu trebuie lăsat să facă tot ce-i trece prin
cap, să î~i impună mereu voinţa ~ipărinţii doar să-i facă pe plac. Ar
cre~teîn voia sorţii ca o vie care, în loc să fie sădită, curăţată ~iîngriji-
tă, ~i-arîntinde cârceii~ilăstarii peste tot, năpădită de buruieni ~ifără
rod. Copilul trebuie învăţat, pregătit să trăiască într-o comunitate.

Întrebarea e: câtă libertate poţi să îi dai? Ce limite trebuie să-i impui?



Copilul are voie si faci orice citi vreme:
• nu tşi face riu lui
• nu face riu celorlalţi
• nu face riu lucrurilor

Libertatea copilului este deplină Între aceste trei limite menite să-I
protejeze pe el, pe ceilalţi ~icreaţia (la modul general) de distrugere.
O dată ce ţii minte aceste trei lucruri ~i-lînveţi ~ipe el, viaţa se sim-
plifică incredibil de mult. Orice faptă ~iacţiune a copilului poate fi
"cernută" prin această "sită" ~i,dacă nu "agaţă" nici unul dintre cele
trei precepte, atunci nu e dăunător pentru nimeni ~inimic.

Să nU-pifacă rău lui înseamnă să-~ipoarte de grijă astfel încât să se pă-
zească, să nu-~i producă o suferinţă fizică, un traumatism, o Îmbol-
năvire ori să se pună într-o situaţie dificilă.

Caz
Andreea are 3 ani şi e o mică prinţesă. Are o grămadă de haine şi acces la ele, indi-
ferent de sezon. Îmbrăcatul a devenit un chin, de fiecare dată, mama se confruntă
cu fetiţa pe această temă. Andreea are ideile ei, mama e iritată că nu îşi asortează
hainele şi nici nu acceptă alegerile ei. Certurile au devenit deja o problemă. Mama
ţine mortiş să îi impună Andreei cum să seîmbraceîn loc să îi dea fetiţei această li-
bertate şi să o înveţe mai târziu, treptat, cum să îşi potrivească hainele, cum să alea-
gă o ţinută. Singura limită pe care mama ar trebui să o aibă în vedere acum este ca
alegerile fetiţei să ţină cont de vremea de afară, în aşa fel încât să nu se îmbolnă-
vească. De altfel, acest lucru s-a întâmplatîn câteva rânduri .

...Jgnorareaacestei limite duce la indisciplină,
răsfăţ, teribilism şi accidente.

Ponturi utile:
• Dacă nu e nimic grav, lasă-1 să suporte consecinţele. Un cucui, o vânătaie, o bă-

şicuţă sunt destul de neplăcute încât să-I determine să nu mai repete greşeala,
fără să-I afecteze defel grav.

• După fiecare păţanie, ajută-1 să tragă învăţămintele de rigoare, altfel e o lecţie
pierdută.

• Nu-i face morală când e în stare de şoc, ci numai după ce s-a liniştit, altfel pe o
ureche îi intră şi pe alta îi iese.



• Atenţie la propriile tale reacţii. Dacă exagerezi, fie îl sperii, fie îi dai idei cum să
te manipuleze. "Dacă nu mă laşi afară, am să plâng până vomit" îşi zice el în si-
nea lui şi chiar aşa va face. Te-ai ars!

• Nu-i mări starea de panică prin remarci de genul "vai, în ce hal te-ai lovit" sau
"era să mori!lI.

• Atenţie, nu-i lăsa tentaţii la îndemână! De multe ori, habar nu are ce-i poate
face rău. Alteori, şi dacă ştie, prea curios din fire, uită.

Să nu facă rău celor din jur înseamnă să nu lovească, să nu îmbrânceas-
că, rănească, împingă, scuipe, muşte, insulte, vorbească urât, să fie
nepoliticos. Tot aici, trebuie să includem şi grija pentru animale, pen-
tru orice vietate, pe care copiii trebuie să înveţe de mici să le ocroteas-
că şi să le îngrijească, să nu le facă rău cu nici un chip.

Petru are 4 ani şi e un copil isteţ şi energic. Mai înalt şi mai bine făcut decât alţii de
aceeaşi vârstă, a descoperit că ceilalţi îi cam ştiu de frică şi că, dacă îi îmbrânceşte
ori, mai rău, îi loveşte, capătă tot ce vrea, se face stăpân peste locul de joacă ori pe
jucăria pe care nu vrea să o împartă cu nimeni. Educatoarea îi sancţionează prompt,
de fiecare dată; acest tip de comportament nu îl tolerează (şi pe bună dreptate!) la
nici unul dintre copiii pe care îi are în grupă, însă cu Petru, nu are nici un spor. O în-
treb dacă a stat de vorbă cu tatăl copilului, cel care îl duce şi îl ia de la grădiniţă. Ba
da, dar tatăl nici nu vrea să audă şi îi întoarce spatele educatoarei, de faţă cu Petru,
subminându-i total autoritatea şi aprobând tacit, încurajând comportamentul vio-
lent al copilului. Când îl întreb pe tată de ce nu ia atitudine faţă de micul bătăuş, îmi
dă o replică care mă Iasă perplexă: "Cum să-I învăţ să nu mai bată?! Chiar eu l-am
învăţat să dea. Doar nu o să fac din el un mototol!". Îşi cheamă băiatul să-mi arăte
în direct o lecţie de "box". Petru e încântat: tata îl laudă, e bine "antrenat". ÎI întreb
ce ar fi dacă şi ceilalţi copii din grupă ar bate ca şi el. Îmi dă o replică învăţată de la
tata: "Eu sunt mai puternic decât oricare copil!". "Sunt convinsă", îi răspund, "dar
dacă ei toţi s-ar uni împotriva ta şi ar sări să te bată? Te-ai putea bate cu toţi oda-
tă?". Stă pe gânduri: "Nu, dar i-ar bate tata!". Tatăl râde amuzat aprobând prin aceas-
ta comportamentul copilului. Eu continui: "Dar dacă şi tăticii lor s-ar uni şi l-ar lua
la bătăie pe tatăl tău? Crezi că i-ar putea bate pe toţi?". Nu-i mai las timp de gândi-
re şi şa~ez din nou: "Şi dacă lucrul acesta s-ar întâmpla în fiecare zi? Ţi-ar plăcea să
fii bătut în fiecare zi, aşa cum sunt bătuţi ceilalţi copii de tine?". Petru e completîn-
curcat, la fel şi tatăl, care nu mai râde. "Bătaia nu e bună la nimic, Petru, şi, oricât de
mult i-ai lovi pe ceilalţi, până la urmă, tu vei avea de suferit: altci~eva totte va bate,
dar, până atunci, toată lumea îţi va întoarce spatele. Ia zi-mi, câţi copii preferă să
se joace cu tine la grădiniţă?". "Se tem de mine!" "Şi de aceea îi baţi?" "Da." "Nu se



joacă nimeni cu tine, Petru, pentru că le faci rău - îi loveşti. Nimănui nu-i place să
fie lovit. Nu avem voie să ne batem cu alţii, să îmbrâncim, să lovim, să scuipăm, să
vorbim urât nimănui. Toate acestea fac rău, rănesc. Dacă noi îi rănim pe alţii, şi ei
ne pot răni pe loc: ne pot lovi, ne potîntoarce spatele, pot să nici nu ne mai vorbeas-
că. Bătăuşii nu sunt iubiţi de nimeni. Cu cei care vorbesc urât nu stă nimeni de vor-
bă. Tu decizi dacă vrei să continui în acelaşi fel ca şi până acum sau te schimbi pen-
tru ca şi ceilalţi copii să te primească în jocul lor." Tatăl e K.O.! Nu îi reproşez nimic
de faţă cu băiatul, nu am voie să-I "demolez". Şi nici nu am de ce. Aînţeles că a gre-
şit şi că, nerespectând principiul "nu face rău celor din jur", i-a făcut rău chiar co-
pilului lui. Mă întreabă totuşi, după ce băiatul nu mai este de faţă: "Şi dacă altcine-
va îl loveşte? Ce să fac, să-i spun să se lase lovit?". Hm, îl întreb ce sfaturi crede că
au primit ceilalţi copii din grupa lui Petru, cei pe care băieţelul îi bate în fiecare zi,
de la tăticii lor. Răspunsul şi-I dă singur: " Să-I evite!". Voi/a!

caz
Sunt la o filmare. Curtea casei protagoniştilor este comună cu cea a vecinilor. Aceş-
tia au un puşti de 7-8 ani, care, plin de curiozitate, ne urmăreşte pas cu pas. Nu pu-
tem să-i dăm atenţie decât în pauze şi el ne cam face probleme apărând în cadru
când ne aşteptăm mai puţin. Andrei are un pui de căţei de vreo două luni. Ca să ne
atragă atenţia (e gelos pe "eroina" noastră, vecinica lui de 5 ani!) loveşte puiul de
căţei cu o piatră, la un picioruş. Evident, a reuşit să ne atragă atenţia, numai că toa-
tă lumea e ultragiată de "cruzimea" lui şi-I alungă: "Pleacă, să nu te mai văd, sadi-
cuie", îl admonestează cineva. "Dacă ai fi al meu, ţi-aş trage o mamă de bătăie soră
cu moartea pentru ce ai făcut", spune altcineva. Andrei pleacă îmbufnat. Ştiu că vrea
să se răzbune încă şi mai crunt pe bietul căţei pentru că a fost certat din cauza lui ...
Mă duc repede după el, îl iau de umeri; tresare crezând că vreau să-I lovesc. Ştie că
a făcut o faptă rea, se simte vinovat. De fapt, pe mine mă voia, dar acum nu mai e
aşa de bucuros să fieîn compania mea. ÎI liniştesc: "Nu-ţi fac nimic". În urma noas-
tră, căţeluşul schiaună înfiorător, ascuns sub o băncuţă de lemn. "Ai vrut să vorbim,
Andrei, dar ţi-am spus că n.u putem cât timp filmez. N-ai avut răbdare. Ştiu de ce
l-ai lovit pe căţeluş, nu fiindcă eşti sadic, ci pentru că ai vrut să-ţi dau atenţie. Ce-ai
zice însă dacă aş lua un bolovan mare şi greu şi ţi-aş zdrobi mâna cu el, sau picio-
rul, cum i-ai făcut tu căţeluşului?". Mă priveşte şi nu-i vine să creadă: "M-ar du-
rea ..."îngaimă el. ÎI iau de mână şi îl ducîn dreptul băncuţei sub care s-a ascuns bi-
ata vietate. La vederea lui Andrei, animalul se chirceşte şi mai tare şi scânceşte jalnic.
"Vezi cât îl doare şi ce mare suferinţă i-ai făcut? Dacă nu va mai putea să meargă
niciodată, să se joace cu tine? Era prietenul tău. Dacă ţi-ar rupe cineva piciorul şi nu
ai mai putea să mergi niciodată?" Copilul începe să plângă. Suferinţa micului său
prieten nu era necesară, dar, dacă tot s-a întâmplat, măcar să tragă o lecţie. Căţe-
luşul nu are osul rupt. O compresă rece, o faşă, şi îi va trece. Andrei dă să-I mângâ-
ie, câinele dă să-I muşte. "Vezi, se teme de tine, crede că vrei să-I loveşti. Şi-a pier-



dut încrederea în tine, nu te mai consideră prietenullui./I Andrei plângeîn hohote.
/lAi să-I mai loveşti?" Dă din capîn semn că nu. /lAi să mai loveşti pe cineva vreoda-
tă, om sau animăluţ?/I Scutură din cap energic. ÎI iau în braţe să-I alin. /lLasă-1 acum,
o să se facă bine. Adu-i apă, mâncare, lapte. Vorbeşte-t ai să vezi, teîmprieteneşti
la loc cu el. O să te ierte fiindcă te iubeşte./I Andrei mă strânge în braţe şi se zoreş-
te să-i aducă puiului /lpapa bun/l. A doua zi, de cum intru în curte, copilul mi se arun-
că în braţe şi mă trage de mână să-mi arăte că puiul e mai bine. E fericit. ÎI felicit, îl
mângâi pe cap. Copilul nu se mai desprinde de mine, în schimb, la vederea celor
care l-au admonestat cu o zi mai înainte, face un pas îndărăt, speriat.

Ignorarea acestei limite duce la deprinderea unui
comportament obraznic, maliţios, agresiv şi violent.

Să nu facă rău lucrurilor înseamnă să nu distrugă în mod voit un obiect,
o plantă, o vietate. A izbi, de nervi, o jucărie e distrugere. A o scăpa
din mâini nu. Atenţie la această diferenţă esenţială dintre distrugerea
voită şi cea accidentală! Intervenţia ta, ca părinte, trebuie să fie diferită.

Distrugerea voită trebuie interzisă şi sancţionată ca o încălcare gravă
a limitelor impuse copilului, ca un comportament intolerabil, similar
cu a-şi face rău lui şi celorlalţi.

Distrugerea accidentală e ceva ce se poate întâmplă oricui. Eu nu re-
comand sancţionarea - copilului îi pare şi aşa rău de ceea ce a făcut.
În nici un caz, nu trebuie tratată la fel cu distrugerea voită. Înainte de
a te grăbi să-I pedepseşti pe copil pentru că ţi-a distrus ceva ori a stri-
cat ceva, fii cinstit cu tine şi recunoaşte: nu cumva s-a întâmplat şi din
vina ta?

A lisa copilul si faci ORICEeste o greşeall gravi. EIdevine rlsftlţat,
nerespectuos, rlutldos, agresiv, distrugltor şi indisdplinat.

A nu-i permite copilului si faci NIMICeste la fel de grav, numai ci
efectele sunt altele: devine timid, dezinteresat, tracasat, frustrat, te-
mator, netndeminatic, nesigur pe el.



Pontu ri utile:
• Când copilul se simte pedepsit pe nedrept, de ciudă, mai strică ceva, face ceva

rău. Mai ales bătaia, umilinţa îl pot determina să se răzbune. Copiii se răzbună
adesea pe cei care îi bat ori îi bruschează ori le vorbesc urât, chiar cu riscul de a
fi din nou bătuţi atunci când sunt descoperiţi. Abia aşa se pot "înrăi". Lafel, că-
ţelul s-ar fi învăţat să-I muşte pe Andrei dacă acesta nu şi-ar fi arătat dragostea
faţă de victima lui.

• Ajută-1 să înţeleagă că tot el are cel mai mult de pierdut atunci când distruge
ceva sau răneşte pe cineva, că orice lucru rău, orice faptă rea, aduce cu sine ceva
la fel de rău (ori chiar mai rău).

• Nu-I eticheta cu apelativul "răule". Va face în aşa fel încât să-şi merite eticheta
şi chiar va ajunge să creadă că nu e bun, că e în stare doar de fapte rele. Nu el
este rău, ci fapta lui poate fi rea sau bună, atenţie deci la formulări.

• Nu te grăbi să înlocuieşti ceva ce a stricat în mod voit, de nervi, din răzbunare şi
chiar din neglijenţă. Lasă-1 să-i simtă lipsa. Va învăţa să preţuiască mai mult
ceea ce are.

Nu îi trece cu vederea greşelile dându-i libertate absolută şi propu-
nându-ţi să "întorci foaia" când va mai creşte. Cum crezi că ai să te
impui în faţa lui la 15 ani dacă nu poţi s-o faci când el nu are decât 5?
Te amăgeşti singur.

Tot aşa cum nu poţi construi o casă fără temelie, nici autoritatea nu
ţi-o clădeşti peste noapte. Tot ce n-ai făcut ani de zile să îi corijezi pur-
tarea e ca murdăria veche - greu de ÎIldepărtat După ce ani de zile
l-ai lăsat să facă tot ce-a vrut - bun şi rău -, când "schimbi foaia"
el nu va înţelege "ce ţi-a venit" şi va crede că nu-l mai iubeşti, se va
îndepărta de tine şi! sau te va sfida încercând să se opună schimbării
de situaţie şi pierderii puterii pe care crede că o deţine. Ajungeţi la
certuri şi, implicit, la alterarea relaţiei. Alternativ, va învăţa cum să se
ascundă de tine, să te mintă, să fie duplicitar, ceea ce, din nou, va al-
tera relaţia dintre voi, dar şi caracterul lui.

Ca o boală a cărei tratare este amânată, aşa este şi evoluţia unui copil
lăsat de capul lui. Mai mult, când tu nu-l sancţionezi, când nu îi im-



pui nici o limită, când îl laşi de capul lui, nu numai că nu-l discipli-
nezi, dar îngreunezi foarte mult şi munca celuilalt părinte şi a oricui
încearcă să-I disciplineze.

Refuzul de a-ţi disciplina copilul inseamnă să-I condamni să devină
un adult cu probleme, poate chiar un inadaptat, un ins in afara legii.

Limitele impuse copilului nu sunt un moft, ci îl pregătesc să trăias-
că în societate. Ca adulţi normali, avem aceleaşi limite, toate impu-
se de traiul printre semenii noştri şi, cu toate acestea, nu ne putem
plânge de lipsa de libertate. Nu-ţi fie teamă să îţi obişnuieşti copilul,
încă de mic, să se comporte civilizat, altminteri creşte crezând că are
voie să facă orice. Lumea nu îl va ierta ca tine, ci îl va sancţiona şi
încă mai aspru, mai dureros pentru el decât o poţi face tu, ca părin-
te, la timpul potrivit.

La polul opus se situează îngrădirea libertăţii copilului, stabilirea unui
milion de reguli care încep cu "N-AI VOIE SĂ... ", punerea persona-
lităţii lui sub obroc, înăbuşirea talentelor, gândirii şi capacităţii lui
de a lua decizii, distrugerea respectului şi încrederii în sine şi trans-
formarea lui într-un individ timid, laş, iresponsabil (vezi "Nevoia de
libertate a copilului").

"Când aud, uit,
Când văd, îmi aduc aminte,
Când fac, învăţ. "

Poate n-o să-ţi vină să crezi, dar gustul pentru unele dintre alimente-
le şi băuturile pe care le savurăm cu mare plăcere toată viaţa îl căpă-
tăm chiar din burta mamei! Cercetările au demonstrat că fătul gustă
din lichidul amniotic a cărui ... savoare variază în funcţie de ce a mân-
cat mama în ziua respectivă!



La fel şi preferinţele muzicale: în săptămână a 26-a de sarcină, ure-
chea fătului este complet formată şi funcţionează, el auzind inima ma-
mei, vocile din jur, zgomotele, conversaţiile şi, evident, muzica ascul-
tată de mămică. Ba am aflat cu ani în urmă şi despre cazul unui
băieţel care şi-a uimit familia fredonând linia melodică a unui cânte-
cel ştiut şi cântat numai de bunica lui, pe care nu o cunoscuse nicio-
dată, femeia murind înainte de naşterea lui. Ştiind că nu va mai apu-
ca să-şi vadă nepotul, femeia se alina mângâindu-şi nora pe burtică şi
cântând copilului nenăscut un cântecel pe care micuţul l-a memorat.

Copiii vin pe lume cu "hard-u!" curat. Noi, părinţii şi educatorii lui,
suntem cei care îi "instaIăm" majoritatea "programelor" şi, neîndo-
ios, pe cele de bază. Dacă noi nu ştim ce "programe" să "instaIăm" şi
cum să le "ruIăm", dacă nu ştim cum să "întreţinem" şi să lucrăm cu
acest "computer" de performanţă nebănuită, îl "defectăm" încă de la
început şi niciodată nu va mai "funcţiona" la parametrii săi reali.

Spunem adesea: "Copiii sunt oglinda părinţilor". Primul model al co-
pilului este familia lui: mama, tata, fraţii şi surorile, rudele. Copilul
observă şi imită ceea ce vede la ai lui şi la persoanele cu care petrece
cel mai mult timp, la cei pe care îi admiră cel mai mult. Atenţie deci
la tot ce facem noi ca părinţi, bunici şi educatori. Atenţie şi la ce fac
copiii cei mai mari de faţă cu fraţii mai mici!

Caz
Irina este foarte ataşată de lucruri cărora le dă o importanţă exagerată. O pată cât
de mică pe un covorîi provoacă o criză de nervi. O farfurie care s-a spart este un ca-
păt de ţară, dacă s-a defectat ceva, e o tragedie. De fiecare dată, reacţionează exa-
gerat, ţipă, se agită, face caz, reproşează în dreapta şi-n stânga, pe scurt, un circ în-
treg, absolut nemeritat, pe care îl face indiferent dacă e singură ori nu, indiferent
dacă băiatul ei este sau nu de faţă cu ea. Când băieţelul, Gigel (7 ani), strică o jucă-
rie sau pierde ceva, face exact ce a văzut la mama: loveşte, spumegă de furie, vor-
beşte urât, aruncă ocări în dreapta şi în stânga de te sperii de el. Şi-a însuşit ataşa-
mentul mamei faţă de obiecte, ataşamentul ei nefiresc, exagerat, şi, prin mimetism,



se comportă exact ca ea. Când mama îi reproşeaza că strică ceva, îi amplifică starea
de furie, de teamă şi de neputinţă şi manifestările sale devin şi mai exagerate, mai
violente, mai nefireşti. Tatăl, calm din fire, a încercat de nenumărate ori să-i expli-
ce că obiectele nu sunt mai importante decât persoanele, că lucrurile se mai şi stri-
că, dar, uneori, se pot şi repara, că fiecare poate să strice ceva din neatenţie. Gigel
nu înţelege şi pace. Pentru el, exemplul mamei este mai puternic pentru că ea e şefa
casei. În plus, atitudinea ei adesea distantă faţă de copil îl face să-şi dorească recu-
noaşterea şi aprecierea ei mai mult decât a tatălui. Pentru ca el să-şi schimbe ati-
tudinea, mama trebuie să-şi schimbe atitudinea. Îi explic toate acestea, o sfătuiesc
să-i dea un exemplu şi să nu-i ceară ceea ce ea însăşi nu poate face. Refuză. Are o
siguranţă fuzibilă extrem de scurtă şi, pentru ea, nu există cale de mijloc: acum îşi
alintă copilul, acum îl pocneşte. Nici măcar un adult nu ar reuşi să ţină pasul cu fe-
lul ei schimbător, impetuos şi derutant de a fi. Copilul e dificil, irascibil, nesuferit,
arţăgos şi, de aceea, lipsit de prieteni. Nu ştie să se poarte nici măcar cu puţinii co-
pii cu care vine în contact, chiar dacă îi adoră şi le duce dorul atunci când nu-i vede.
Comportamentul lui de om dificil, copiat de la mama, îi pregăteşte încă de pe acum
un viitor însingurat şi trist.

"Aşchia nu sare departe de trunchi" spune un proverb care se referă,
desigur, şi la moştenirea genetică, dar, zic eu, mai mult decât atât, la
educaţia pe care o primeşte copilul, la ceea ce învaţă de la părintele
său, cu bune şi rele.

Obiceiul este a doua natură.
Exemplul personal este mai convingător decât toate cuvintele.

Ponturi utile:
• Nu cere copilului tău ceea ce nu poţi să faci tu - e nedrept din partea ta.
• Îndreaptă-te pe tine înainte de a-I îndrepta pe el, altfel eşti un demagog şi vei fi

tratat cu "respectul" cuvenit demagogilor.
• Copiii observă orice neconcordanţă între ce spui şi ce faci şi, chiar dacă nu au

curajul să-ţi spună în faţă că eşti un lup moralist, o gândesc, prin urmare, să nu
te miri de ce nu te ascultă.

• Nu fi perfecţionist - oricine învaţă ceva nou mai şi greşeşte (e omenesc!). În-
curajează-ţi copilul să meargă mai departe şi nu-i stabili obiective nerealiste,
peste puterile lui, pentru că eşecul îl va demotiva şi îl va împiedica să perseve-
reze.

• De multe ori, copilul refuză să facă un lucru pentru că nu ştie de unde să se apu-
ce, cum să înceapă. Dă-i o mână de ajutor. Nu-i spune "Strânge-ţi jucăriile" sau
"Fă ordine în camera ta", ci "Strânge jucăriile, începe cu cele mai mari, pune-le



pe cele mici în coş" şi "Fă ordine în camera ta. Pune hainele în dulap şi du pija-
maua la baie".

Caz
Am fost chemată într-o familie unde părinţii au probleme cu Lulu (13 ani). Copilul
e frumos, are o chică blondă, bogată, demnă de un model internaţional, dar care nu
îşi are locul la şcoala unde el este elevîn clasă a VII-a. Părul îi vineîn ochi şi a căpă-
tat deja ticul de a-şi îndepărta bretonul de pe frunte dând din cap. După numeroa-
se reproşuri şi somaţii, toate în van, dirigintele i-a scăzut nota la purtare. Lulu are
acum statut de "băiat rău": nu-şi mai face lecţiile, deranjează orele, răspunde obraz-
nic profesorilor care, uneori, nu se mulţumesc doar să-i facă observaţie, ci-i pedep-
sesc insolenţa insultându-I, cu alte cuvinte, face tot ce-i stă în puteri să-şi păstre-
ze acest statutîn microsocietatea lui, unde nu poate ieşi în evidenţă decât dacă e
primul din clasă ori ultimul, altfel, nici nu contează. Tatăl îmi explică toate aceste
lucruri cu o nedumerire absolută. Şi lui, şi soţiei sale le-a plăcut cartea, sunt oameni
serioşi şi muncitori, care şi-au făcut un rost în viaţă, de ce copilul lor e aşa? Din acest
motiv, se ceartă veşnic cu el, nu mai e Lulu copilul de altădată. Eu îl ascult fără să-mi
dezlipesc privirea de la podoaba capiiară a tatălui: părul blond-cenuşiu, lung până
la umeri, este prins în coadă, la spate. Răspunsul este în faţa mea. Băiatul îşi adoră
tatăl şi vrea să-i semene aidoma. ÎI îndemn să se tundă el primul, să dea un exem-
plu. E un părinte iubitor şi acceptă, de dragul copilului, deşi îl văd că e neîncreză-
tor - problema băiatului cu şcoala e prea mare să aibă o cheie atât de simplă. Mer-
ge la frizer "ca s-o încerc şi pe asta". Lulu îl însoţeşte la fel de neîncrezător. Când
frizerul îşi bagă foarfecele în părul tatălui său, Lulu exclamă în culmea fericirii: "Ai
făcut tu asta pentru mine?!". Tatăl confirmă. Lulu se urcă singur pe scaun şi se dă
de bunăvoie pe mâna frizerului. Ies amândoi mândri unul de celălalt nevoie mare.
Tatăl e din nou eroul lui Lulu. Degeaba i se tot spusese până atunci că nu învaţă pen-
tru nimeni, ci pentru el. Un copil nu are nevoie de teorie, ci de exemple concrete de
urmat. Băiatul se străduia să semene tatălui său, mai întâi ca stil, abia pe urmă ca
preocupări. În cazul lor, o nouă frizură (una "cuminte") a fost începutul unei noi
prietenii şi momentul de inflexiune pentru atitudinea copilului faţă de şcoală.

Ponturi utile:
• Lucrurile cele mai complicate pot avea răpunsuri simple; când nu înţelegi pur-

tarea copilului tău, pune-te chiar pe tine în fruntea listei de "suspecţi" şi anali-
zează-te cu atenţie.

• Dacă tot nu înţelegi unde e buba, întreabă-1 pe el ce-i place şi ce-i displace la
tine. Poţi avea parte de adevărate revelaţii.

Mama şi tata sunt primele modele din viaţa oricărui copil, iar dacă
are fraţi şi surori mai mari, şi aceştia au rolul lor. N-ai constatat că fe-



tiţa de trei ani î9i piaptănă părul cu acelea9i gesturi ca mama, că ros-
te9te anumite replici ale ei, ba chiar 9i cu aceea9i intonaţie, că băieţe-
luI î9i ţine mâinile în buzunare 9i se încruntă ca tata? De ce crezi că
fetiţele sunt înnebunite să poarte prin casă pantofii mamei, să se îm-
brace cu hainele ei? Ca să fie ca ea! La fel, 9i băieţii. Micuţul Răzvan
(4 ani) umbla într-o zi cu jean9ii 9i adida9ii tatălui, mândru nevoie
mare, de9i se împiedica la fiecare pas. Marcel, tatăl său, lucrase mult
în străinătate 9i revenise de puţină vreme în sânul familiei, mai ceva
decât un erou cruciat, încărcat de izbândă 9i odoare de preţ. Băiatul
îl sorbea din priviri.

Obiceiurile părinţilor, mai ales năravurile, se copiază imediat. Dacă
e9ti dezordonat, nici copilul nu va avea de unde să înveţe că hainele
nu ajung în dulap prin magie, pocnind din degete, că jucăriile nu au
picioare să meargă singure pe etajeră după ce el s-a săturat de jucat.
Dacă mănânci cu mâinile murdare, la fel va face 9icopilul, chiar dacă
la grădiniţă i se spune altceva. Acolo va face precum ceilalţi copii (ca
să fie ca ei ori numai de gura educatoarei), iar acasă va face ca tine.
Sunt 9i cazuri când copilul vine acasă cu un obicei bun învăţat din
altă parte pe care "îl predă" cu aer firoscos părinţilor săi, dar aceasta
se întâmplă mai frecvent începând de la vârstă 9colară, când copilul,
crescând, începe să î9i afirme independenţa ca indivind 9i va căuta
modele 9i în afara familiei (eroi de basm/film/desene animate, edu-
catori/prieteni/rude/cunoscuţi/persoane publice - sportivi, oameni
de presă, celebrităţi etc.).

Primul 9icel mai important model din viaţa oricărui copil rămâne pă-
rintele său.

Tendinţa copilului este de a copia mai u90r năravurile unui părinte
decât obiceiurile bune ale celuilalt 9i,între cei doi, el va alege să-I co-
pieze mai mult pe cel care este personalitatea dominantă în familie,
geful casei.



Caz
Anton şi Florentina au doi copii: Gabi (8 ani) şi Ioana (ll ani). Anton este un soţ "de
modă veche", genul "pune-te masă, scoală-te masă", deşi soţia nu este casnică.
Mama nu cere niciodată ajutorul băieţilor, ci numai fiicei, Ioana. Tatălui i se pare
normal ca aceasta s-o ajute pe mama, ba chiar să o suplinească în lipsa ei dădăcin-
du-I pe Gabi, dar nici prin cap nu i-artrece să-i ceară băiatului să dea şi el o mână
de ajutorîn casă, la treburi. Urmarea? Copiii copiază atitudinile mamei şi tatălui şi
îşi însuşesc tiparele lor comportamentale: fata ajută, băiatul nu. Fata, mâna dreap-
ta a mamei, se simte utilă şi importantă, darva creşte învăţată să facă totul singu-
ră pentru că " ea face cel mai bine", imaginându-şi gospodăria drept "aria ei de ex-
pertiză". În cazul în care viitorul ei soţ nu va semăna tatălui ei, ci va fi deprins să se
implice în treburile gopodăreşti, este foarte posibil să aibă "ciocniri" cu el din aceas-
tă cauză şi, tot reproşându-i că nu face treaba ca ea, îl va determina să renunţe. Mo-
delul propriei familii o condamnă pe Ioana să-I perpetueze în exact aceeaşi formă,
chiar dacă şi-ar dori altceva. Peste câţiva ani, Ioana devine mama ei. Similar, Gabi
devine tatăl său şi creşte crezând că bărbatul este cea mai importantă persoană din
casă. Pentru că nu i se cere să facă nimic, el nu-şi găseşte locul şi, de obicei, face o
poznă, o prostie, ca să ajungă din nou în centrul atenţiei, să nu se simtă uitat. Pen-
tru că Ioana e "cea harnică" şi "deşteaptă", Gabi se simte obligat să fie exact opu-
sul ei crezând că, astfel, va ieşi şi el în evidenţă. Ioana e cuminte, el face obrăznicii;
Ioana învaţă bine, el e ultimul din clasă, Ioana e ascultătoarea, el e tartorul tartori-
lor, chiar dacă, în sufletul lui, şi-ar dori să fie la fel ca ea şi să facă alte lucruri decât
se simte obligat să facă. Ca adult, va ajunge să pretindă de la soţia lui acelaşi trata-
ment privilegiat ca tatăl său, ceea ce e O.K. dacă soţia lui va fi fost crescută în ace-
Iaşi spirit, darva fi o problemă în caz contrar. Prin imita rea modelului masculin cu
care se identifică şi prin faptul că nimeni nu i-a solicitat sprijinul, Gabi a căpătat nă-
ravul de a nu face nimic şi este un răsfăţat cu o părere foarte proastă despre el Le
rău"). Tatăl şi mama, răsfăţându-I, îl pregătesc pentru eşec, cultivându-i sentimen-
tul inutilităţii şi neputinţei. EI nu se simte în stare de nimic altceva decât de "rele".
Eu i-am trasat sarcină lui Gabi să spele vasele după masă. I s-a părut ciudat, a bom-
bănit (deşi zâmbea pe sub mustaţă), dar s-a pus pe treabă. A fost atât de încântat
şi s-a străduit să facă o treabă atât de bună, încât nu se mai putea opri din spălat,
deşi vesela strălucea de curăţenie. A spălat şi laveta, şi chiuveta. Până şi gunoiul şi
udatul plantelor i s-au părut interesante şi, brusc, în după-amiaza acelei zile (şi de
atunci încolo) nici scrisul nu i s-a mai părut o greutate. A fost atât de încântat să
descopere că poate fi la fel de bun ca Ioana, să vadă uimirea şi încântarea pe feţele
celor din jur, să le smulgă admiraţia, încât, în câteva luni, a ajuns să fie primul din
clasă la învăţătură.

Cazul se cuvine discutat până la capăt pentru că este simptomatic
pentru majoritatea familiilor din România unde, în casă, femeia le face



pe toate (şi se plânge), iar bărbatul (mai) nimic. Când Gabi a început
să spele vase, a ales să facă treaba "bărbăteşte" - cu mare risipă de
apă şi detergent. Ioana, brusc geloasă că şi "ăla mic" poate şi intrată
deja în rolul mamei, a început să-I bată la cap spunându-i că nu face
bine, că nu aşa se face şi să-i arate ea cum procedau ele două - per-
fectele lumii! Mai lipsea puţin şi Gabi lăsa totul baltă şi ieşea nervos
din bucătărie, dar am intervenit trimiţând-o pe Ioana la treburile ei şi
încurajându-l pe el să continue. Ioana a învăţat de mică, de la mama
ei, să se autosugestioneze că "numai ea le poate face pe toate cum tre-
buie", să reproşeze bărbatului cu acel jignitor şi enervant "Nu aşa!"
care îl castrează mental, determinându-l să se lase păgubaş şi să se
ducă la o bere cu băieţii sau la televizor decât s-o mai ajute. Mame-
lor, doamnelor, aveţi răbdare cu bărbaţii şi copiii voştri şi încurajaţi-i
dacă vreţi să fiţi ajutate, nu-i criticaţi. Dacă voi sunteţi atât de perfec-
te în toate, dacă gospodăria e templul unde numai voi ştiţi să slujiţi
cum se cuvine, aşteptaţi-vă ca muritorilor de rând să le fie frică (şi le-
hamite) să mai intre. Caz în care nu vă mai plângeţi de soartă. O me-
ritaţi!

Copilul este, într-adevăr, oglinda părinţilor săi. Priveşte-l cu atenţie
şi vei descoperi, poate, cum te văd alţii. Obiceiurile bune se deprind
greu şi de cele proaste se scapă greu. Învăţul şi dezvăţullor cer răb-
dare şi perseverenţă. Vorbele în vânt şi promisiunile neonorate dis-
trug încrederea copilului în părinte şi îngreunează procesul de edu-
care. Lipsa de respect şi atenţie atacă sentimentele cum atad rugina
fierul.

Cele mai multe explicaţii le caută la părintele său. Pe lângă observa-
ţie şi imitaţie, explicaţia este o metodă esenţială de învăţare.

În lumea animală, adulţii îşi învaţă puii să supravieţuiască fără expli-
caţii, doar prin exemplul personal. Omul, înzestrat cu darul vorbirii,
are un instrument de educaţie în plus. Adesea însă, el îşi pregăteşte



puiul pentru viaţă cu mai puţină pricepere decât o vrăbiuţă. Ca pă-
rinte, e~tipentru copilul tău Cunoa~terea întruchipată, cel care le ~tie
pe toate ~ile poate pe toate. Nu de puţine ori se spune că în ochii pro-
priului copil e~ti Dumnezeu. De aceea, el te asaltează cu întrebările
lui, cu ve~nicul"de ce?" (of, cât poate fi de pisălog!) la care, uneori,
îţi face plăcere să răspunzi, alteori nu ai nici un chef. Sau n-ai timp.
Sau nu ~tii.

Aminte~te-ţi că cel pe care l-ai adus în această lume nu ~tienimic de-
spre ea. Dacă nu găse~te răspunsuri la tine, va căuta informaţiile în
altă parte (~icine ~tiece găse~te!)sau va căuta să î~iexplice singur, cu
mijloacele sale, ceea ce nu înţelege (~icine ~tie la ce concluzii defor-
mate ajunge!). În acela~itimp, tot fiind refuzat de tine, va crede că nu
prea ~tiimare lucru ~ivei scădea în ochii lui, mai ales dacă alţi copii
îi spun câte în lună ~iîn stele aflate de la părinţii lor, ori va crede că
nu-l prea placi pentru că nu-ţi face plăcere să stai de vorbă cu el.

Caz
Valeriu are trei ani. Mergând pe stradă cu tatăl lui, îl întreabă, din senin, despre
nori. "Ce sunt norii?" Cum să explici unui copil de 3 ani despre evaporare, conde-
sare, vapori de apă? Nu are nici unul dintre instrumentele necesare pentru înţe-
legerea fenomenului ştiinţific. Tatăl alege să-i dea un exemplu bazat pe cunoş-
tinţele anterioare ale copilului: "Ţii minte cum se face vata din zahăr?". Valeriu
dă din cap cu entuziasm ("hm, ce gust bun are!"). Tatăl continuă: "Aşa se formea-
ză şi norii, numai că nu din zahăr, ci din stropi de apă. Vântul este motoraşul care
îi învârte până îi transformă în văIătuci uşori care se ridică la cer". Valeriu e în-
cântat: "Ce gust au?", se interesează el. Din nou, tata face apel la experienţa mi-
cuţului: "Ce gust are vata de zahăr?". "Dulce!" "Deci, ca zahărul din care se face.
Prin urmare, ce gust crezi că vor avea norii?", "De apă!", conchide Valeriu, mân-
dru că a găsit singur răspunsul.

Desigur, la trei ani, copiii î~ipot imagina că toate lucrurile au un gust
al lor. Explicaţia tăticului nu este una academică, dar nici nu este ero-
nată ~i,lucrul cel mai important, a fost înţeleasă de Valeriu.

Ponturi utile:
• Nu face pe profesorul universitar în faţa lui, nu te pierde în explicaţii ştiinţifice

complicate, în sofisme şi teorii - devii şi neînţeles, şi plicticos.



• Scopul tău nu este să-i dovedeşti cât de deştept eşti tu, ci să-i "traduci" ştiinţa
pe care o ai pe limba lui, astfel încât el să înveţe ceva.

• Foloseşte exemplificarea şi personificarea - copiii au o imaginaţie vie, care îi
ajută foarte mult - şi apelează la experienţele lui anterioare.

• Nu-i explica un lucru nou printr-un alt lucru nou, nu are sens. Când construieşti
un zid, aşezi, cu răbdare, o cărămidă peste alta.

• Fii imaginativ, atent şi deschis; de multe ori, copilul îţi vine în ajutor eu o idee;
fii receptiv la sugestiile lui.

• Fii răbdător, chiar dacă eşti asaltat cu o ploaie de întrebări; nu uita, gândirea lui
nu este structurată şi logică, iar curiozitatea lui o depăşeşte cu mult pe a ta. Lo-
gica se formează asemenea unui muşchi, prin antrenament, prin exerciţiu sus-
ţinut.

• Dacă nu vrei, nu poţi sau nu ai timp să-i răspunzi, nu te face că nu-I auzi (copilul
poate fi atât de insistent!). Mai bine spune-i că nu ai acum timp, cere-i să-ţi adu-
că aminte altădată sau dă-i tu un termen când poate să revină cu întrebarea.

• Nu îţi ieşi din fire dacă ţi-a pus o întrebare delicată sau dacă i-ai mai explicat o
dată acelaşi lucru. Poate că numai te încearcă!

• Nu te enerva când copilul tău te întreabă ceva, indiferent de motiv. EInu va în-
ţelege de ce te-ai enervat şi, data viitoare, va ezita să te mai întrebe de frică să
nu îţi producă aceeaşi reacţie. Dacă nu ştii cum să-i răspunzi, nu-i îndruga verzi
şi uscate ca să ieşi la liman (îlvei induceîn eroare), nici nu-i spune sec "nu ştiu"
(îlvei dezamăgi), ci promite-i că te interesezi să afli mai multe detalii şi apoi vei
reveni la el cu o explicaţie. Ţine-ţi cuvântul, copilul nu va uita această promisiu-
ne. În nici un caz, nu îi da o explicaţie falsă. Poţi chiar să mergi cu el să-I între-
baţi împreună pe un "expert" în problemă: mama/bunica/un unchi/un ve-
cin/un muncitor etc. În felul acesta, îl înveţi că nu e nimeni care să le ştie pe
toate şi nimeni care să nu ştie nimic - o lecţie importantă pe care atâţia oa-
meni odată ajunşi în postura de şef par să o fi uitat!

• "Ce e, tată, p*** m***sii?" Dacă întrebarea/acţiunea copilului este stânjenitoa-
re, nu face o tragedie, nu face tărăboi, nu chicoti, nu te arăta stânjenit, nervos.
ÎI intrigi. Rămâi calm, impasibil şi dă-i o explicaţie scurtă, pe înţelesul lui, care
să sune cât mai neinteresant cu putinţă. Păstrează o mimică inscrutabilă şi o
voce monotonă. Copilul îşi va pierde interesul pentru subiectul respectiv. Dacă
eşti în public, distrage-i atenţia sau plecaţi, altfel, dacă începi cu explicaţiile, cei
din jur vor urmări plini de curiozitate reacţia ta, copilul va pricepe că este în cen-
trul atenţiei, motiv pentru care îţi va face situaţia tot mai grea, insistând în ceea
ce şi-a propus până te exasperează. Dacă el vrea să ştie înţelesul vreunui cuvânt
vulgar pe care l-a auzit la alţii, fă-o calm şi rece şi anunţă-1 că nu tolerezi ase-
menea expresii necivilizate. Nu uita, copiilor le place să provoace reacţii, asta îi
face să se simtă ei înşişi interesanţi! Cu cât reacţia ta este mai exagerată, cu atât
"muniţia" lui devine mai preţioasă şi o va folosi când te aştepţi mai puţin (de
obicei, când vrea să fie în centrul atenţiei, să se "dea mare şi tare").



a Stabileşte-i copilului tău limite: e important să ştie ce trebuie să facă, ce are voie
să facă şi ce îi este interzis să facă, dar nu îi spune simplu "n-ai voie să ..." fără
să-i explici de ce şi, mai ales, cu ce urmări în caz de neascultare. Simpla inter-
dicţie nu va face decât să-i mărească interesul, curiozitatea, dorinţa de a te în-
frunta. Atenţie: uneori, când se simt neglijaţi, când simt că nu primesc destulă
atenţie, copiii fac exact ceea ce ştiu că nu au voie, chiar dacă ştiu care sunt ur-
mările, chiar cu riscul de a fi pedepsiţi.

a Când li se interzice ceva fără nici o explicaţie, se încăpăţânează să facă exact pe
dos. Vor să ştie ce se întâmplă.

a Nu încerca să eviţi întrebările delicate sau cele care par fără noimă pentru tine.
ÎI vei face încă şi mai curios, şi mai insistent.

a Nu spune niciodată "Iasă, vede el, aude, dar nu pricepe", ori "Iasă, că uită el ce-a
văzut sau ce a auzit". În lipsa unor explicaţii din partea ta, copilul va iscodi alte
persoane din familie sau din afară casei (copii, adulţi), care pot să-i dea expli-
caţii eronate. Ori va încerca să îşi explice singur despre ce a fost vorba, să înţe-
leagă folosindu-se de cunoştinţele şi imaginaţia sa. Va trage concluzii greşite
care îl pot tulbura, care pot avea urmări extrem de neplăcute, chiar nesănătoa-
se pentru el.

a După ce i-ai dat o explicaţie, asigură-te că a înţeles, dar nu întrebându-I sim-
plu: "Aiînţeles?". S-ar putea să spună "da" ca să nu te supere, să scape de "te-
oria chibritului" ori pentru că i se pare că a înţeles. Întreabă-1 "Ce ai înţeles?" şi
cere-i să-ţi spună cu propriile cuvinte.

Datoria de părinte este să-I prevenim, să-i explicăm, să-I ajutăm pe
copil să înţeleagă, să înveţe. Orice nelămurire are el ~iorice întrebare
îţi pune, trebuie să încerci să-i dai un răspuns potrivit. E bine să ţii
minte că nu ai de-a face cu un academician, ci cu un omuleţ a cărui
imaginaţie este atât de vie, încât o poveste, un basm, o pildă sunt tot
atât de reale ca realitatea însă~i.

Experienţa personală şi amintirile din copilărie ale părintelui sunt de
un real folos in educarea şi inţelegerea copilului.

Cum era când erai tu copil, ce simţeai, ce gândeai, de ce te temeai?
Dacă îţi aduci aminte, vei descoperi cât de u~or îţi vine să-ţi înţelegi
copilul, să te joci cu el, să te apropii de el, să-i câ~tigiîncrederea ~ires-
pectul. Adu-ţi aminte de tot ceea ce nu ţi-a plăcut când erai copil, de
ceea ce ai făcut numai de gura părinţilor, dar ţi-a prins bine în viaţă,



adu-ţi aminte de spaimele tale şi povesteşte-i toate aceste amintiri co-
pilului tău. De multe ori, evocarea unui astfel de moment poate în-
semna mai mult şi poate fi mai convingător pentru micuţul tău decât
orice explicaţie şi pledoarie, pentru că "Şi tata a fost la fel!".

3.4 Fii perseverent şi consecvent
"Cu o floare, nu seface primăvară."

Când înveţi tabla înmulţirii, nu e suficient să îţi aduci o dată aminte
cât fac, de pildă, 6X8.Trebuie să îţi aduci aminte de fiecare dată; abia
atunci poţi spune că ştii. Acelaşi lucru este valabil în orice altă privin-
ţă. Nu eşti un mare performer dacă sari o dată, la un antrenament, cât
campionul mondial en titre. Nu eşti un om îngrijit dacă te speli o dată
la lună. Nu eşti un elev bun dacă obţii o notă de opt sau nouă sau
zece o dată într-un trimestru.

Adesea, părinţii îmi spun: "Da' l-am mai pus să facă cutare lucru" sau
"Da' mai fac aşa din când în când". Acest mai e problema! Nu are co-
pilul cum să facă ceva tot timpul dacă tu îi ceri numai din când în
când. Dacă vrei ca el să facă ceva de regulă, cere-i acel lucru de regulă.

Caz
Andreea are 11ani şi se culcă seara târziu pentru că stă la televizor. Nu apucă să doar-
mă suficiente ore şi, dimineaţa, când trebuie să meargă la şcoală, e obosită. Întârzie
la ore, nu se poate concentra, are rezultate şcolare slabe. Mai recuperează din orele
de somn după-amiază, dar nu apucă să îşi facă temele până vine seara, când, iarăşi,
televizorul o atrage ca un magnet. o întreb pe mamă ce caută un televizor în came-
ra Andreei. Mă priveşte de parcă nu ar exista nici o legătură logică între acesta şi som-
nul fetei. "Scoate-i-I din cameră dacă vrei să doarmă noaptea şi dă stingerea la ora
zece." Mama locuieşte singură cu cele două fete ale sale, ambele de vârstă şcolară,
dar numai Andreea, care are televizorîn cameră, are probleme cu somnul, cealaltă
nu. "Dareu dorm cu Andreea", replică mama uşoriritată, "fiindcă nu ne putem per-
mite să aibă fiecare camera ei şi mă mai uit şi eu la televizor seara. N-am ce face, o
las să se uite împreună cu mine". Sincer, nu înţeleg dacă mama ştie ce vrea. Mai exis-
tă un televizor în sufragerie unde ea poate să stea până târziu, dar copiii au nevoie să
doarmă noaptea. Nici aşa nu e bine: .,Îmi place să stau în pat cu Andreea, seara", se
confesează mama. o înţeleg, dar nu le poate avea pe toate, se bat cap în cap. Trebuie



să se hotărască ce vrea: o copilă odihnită, cu rezultate şcolare mai bune sau micile
lor bucurii? Se decide repede: stingerea la zece, mama stă la televizor în sufragerie.
În câteva zile, cu toate protestele Andreei, situaţia se schimbă: copilul e mai odihnit,
chiar şi mama e mai odihnită pentru că a preferat să se culce o dată cu Andreea în
loc să vină în pat când fetiţa e deja adormită. Minunat, numai că minunea ţine fix o
săptămână, până când, miercuri, se difuzează programul lor favorit. La zece seara ...
Mama se abate de la regulă (când ar fi putut foarte bine să înregistreze programul
sau să-I privească amândouă în reluare, sâmbăta după-amiază) şi lucrurile reintră
pe vechiul făgaş. Când ne revedem, mama dă din umeri încurcată. Îi mai spun doar
că lucrurile se vor schimba numai atunci când ea va fi, într-adevăr, hotărâtă să le
schimbe. Până atunci, nici măcar să nu se mai plângă de nazurile Andreei şi de re-
zultatele ei şcolare pentru că mama e capul răutăţilor, fata nu are nici o vină. Nu-i
convine. N-am ce-i face, eu nu mă ascund după cireş.

Dacă vrei să schimbi lucrurile, trebuie să perseverezi. Nu e destul să
iei o decizie, trebuie să o aplici consecvent. Nu un pic! Nu o dată! Nu
câteodată! Nu poţi să institui o regulă care se aplică mai rar decât ex-
cepţia. Nu poţi construi o casă dacă nu respecţi întocmai legile geo-
metriei, dacă nu ţii cont de rezistenţa materialelor, dacă faci, la tot
pasul, "mici excepţii". Trebuie să fii hotărât, să perseverezi în ceea ce
ţi-ai propus dacă vrei să ajungi la un rezultat. Un atlet nu poate face
performanţă dacă nu merge în mod consecvent la antrenamente şi
nu poate merge la antrenamente dacă nu perseverează în hotărârea
luată.

Un părinte este antrenorul copilului său şi-l antrenează pentru viaţă.
Cu cât îşi face treaba mai bine, cu atât copilul se va descurca mai bine.
Orice "antrenament" ratat e un minus. Orice antrenament făcut prost
sau pe jumătate va determina rezultate slabe.

Ponturi utile: cum şi când poţi face o excepţie de la regulă fără să strici tot:
• Dacă nu vrei să fii prea strict cu propriul copil, poţi să laşi frâul mai moale, însă

nu când îţi vine ţie cheful (copilul nu mai înţelege nimic!), ci după un anumit ti-
pic. Astfel, institui şi un favor pe care poţi să i-I tai atunci când face opoziţie,
practic, ţi-ai făcut rost de un instrument eficient de aplicare a regulii. În cazul
de mai sus, mama ar fi putut să permită Andreei să stea la televizor o jumătate
de oră sau o oră în plus, vineri şi sâmbătă seara, dar nu duminica şi nu în tim-
pul săptămânii. În acest fel, regula orei de culcare s-ar fi întărit. Excepţia alea-
torie a desfiinţat însă regula.



• Atenţie! Astfel de "excepţii regulate" nu se pot aplica în orice privinţă (porţi cen-
tura de siguranţă doarîn timpul săptămânii, nu şi în weekend) şi nu la orice vâr-
stă (nu când copilul nu înţelege că are parte de o favoare, ci o taxează drept o
slăbiciune a ta).

• Există şi cazuri excepţionale, cum ar fi, de pildă, un leşin, când îi dai copilului să
mănânce ceva dulce, aşa cum poţi, unde eşti, chiar dacă nu e spălat pe mâini
(deşi regula este că se spală înainte de masă). După ce totul trece, e bine să-i
explici de ce te-ai abătut de la regulă - aşa va înţelege că regula a rămas în pi-
cioare.

Orice nu aplici de fiecare dată, pentru copil înseamnă că e de datoria lui
să îşi încerce norocul. Şi, dacă vrei să vezi perseverenţă, uită-te la el
cum te pune la încercare pe tine!

Perseverenţa şi consecvenţa părinţilor nu au de ce să presupună un
consum de nervi de ambele părţi şi o continuă confruntare de voinţe
(a battle of will).

Repetiţia este mama invăţării.
Copilul invaţă cel mai uşor şi cu plăcere prin joacă.

Profită de acest avantaj. Când vrei, de pildă, să-I înveţi să se spele pe
mâini, cel mai plăcut mod de a-i readuce aminte este nu să-I cicăleşti,
ci să vă spălaţi împreună, ba chiar să vă jucaţi puţin cu clăbucii şi apa.
Aşa, copilul are ocazia să facă ceva plăcut împreună cu tine (ei ado-
ră acest lucru) şi fără cicăleală (care determină la toţi oamenii, indife-
rent de vârstă, reacţia adversă - ffsurzeniaff).În plus, nici nu trebuie
să-I mai verifici (lucru care îi arată copilului că nu ai încredere în et
ceea ce îi ştirbeşte preţuirea de sine şi siguranţa). Va trebui să te speli
pe mâini împreună cu el până când va face din proprie iniţiativă acest
lucru, în mod repetat. Abia atunci poţi să fii sigur că a deprins acest
obicei sănătos.

Caz
Andrei are opt ani şi ar face orice numai să nu se spele pe mâini. Mama şi tata
sunt "cu gura pe el", îngropându-I în explicaţii, care mai de caremailogică.mai



ştiinţifică şi mai înspăimântătoare. Andrei s-a îmbolnăvit de paraziţi intestinali,
a făcut şi o enterocolită, dar tot nu s-a învăţat minte. Preferă să îşi pună ambiţia
la încercare cu mama şi tata. Părinţii sunt exasperaţi şi s-au săturat să-I tot cică-
lească. Eu aplic principiul exemplului personal: nu vobe, ci fapte. În plus, nu îl tri-
mit pe Andrei să se spele singur, ci merg cu el şi ne jucăm puţin. Apoi, mama şi
tata procedează la fel. Andrei e încântat că i se dă atenţie în loc să fie cicălit şi nu
mai simte nevoia să facă opoziţie. Se poartă de parcă asta ar fi aşteptat tot tim-
pul. La început, părinţilor li s-a părut hilar şi ridicol să procedeze astfel, "doar co-
pilul are opt ani, ce Dumnezeu?", dar, după numai câteva zile de exerciţiu, An-
drei se duce singur la baie şi vine triumfător la masă, fluturându-şi mândru
mâinile. Mama şi tata au ocazia să-I laude şi el se simte încurajat să facă la fel şi
pe viitor.

Ponturi utile:
• În orice proces de învăţare, repetiţia este un ingredient absolut necesar, altfel,

uitarea se aşterne ca praful pe mobilă.
• Un copil învaţă enorm de multe lucruri în fiecare zi; dacă tu sau eu, ca adulţi,

am fi nevoiţi să ţinem ritmul cu el, ne-ar plesni capul. De aceea, uşurează-i în-
văţarea efectuând aceleaşi manevre/paşi de fiecare dată, urmărind aceeaşi lo-
gică până când îi intră în reflex. Nu te apuci de operaţii matematice complicate
dacă el nu ştie adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea.

• Sensul învăţării este, întotdeauna, de la simplu la complicat. Dacă vrei să umpli
o găleată cu pietre, pietriş şi nisip, nu torni întâi nisipul (ocupă tot spaţiul), ci
pietrele mari, apoi, printre ele, pietrele mai mici şi, în sfârşit, nisipul care să um-
ple spaţiile rămase libere.

Când tot schimbi regulile din mers, îl zăpăceşti cu totul şi nu mai ştie
ce are de făcut. Imaginează-ţi ce ar fi dacă, poftim, codul rutier s-ar
schimba la fiecare lună! Spunem despre un om inconsecvent că fInici
el nu ştie ce vrea". Exact aşa te percepe şi pe tine copilul când schimbi
regulile după cum îţi vine. Ce se întâmplă când avem de-a face cu oa-
meni care nu par să ştie ce vor? Corect! Preluăm iniţiativa. Exact aşa
face şi copilul tău.

Lipsa de consecvenţă a părintelui e o mare greş'eaIă. Copilul devine
confuz, nesigur pe el ş'i recalcitrant, nu mai ş'tie ce are de făcut, ce se
aş'teaptă de la el. Îş'iinstituie propriile reguli ş'inu mai invaţă nicioda-
tă ce are de făcut. Nu mai faci din el niciodată un om hotărât, ci unul
care iş'i schimbă părerile după cum bate vântul.



3.5 Fii răbdător, calm, blând şi ferm
"Un răspuns blând potoleţ>temânia, dar

o vorbă aspră o aţâţă."
[Pildele lui Solomon}

Educarea copilului nu trebuie să se transforme într-o confruntare a
voinţelor, Într-o ciocnire a caracterelor. Dacă eu, ca adult, permit lu-
crurilor să ia o astfel de turnură, atunci nu am mai multă minte de-
cât copilul din faţa mea.

Un adult hotărât ~isigur pe el dă impresia că ~tieexact ce vrea, că este
la cârmă.

Orice copil se vrea ocrotit, altfel, dacă se simte expus, devine anxios.
Un adult hotărât, care ~tiece vrea ~ice are de făcut, îl face pe copil să
se simtă În siguranţă, de aceea îl ascultă, chiar dacă, la început, s-ar
putea să-I pună la Încercare. De fapt, vrea astfel să se asigure că ne pe
mâini bune". În caz contrar, va prelua el comanda.

Demonstrează-i că ştii ce vrei şi nu ţi-e teamă că el ar putea să nu te
asculte. Abia aşa il faci să te asculte, aşa ii conferi siguranţa de care
are absolută nevoie ca să se simtă ocrotit.



Ai de-a face cu un monstru fioros, cu un criminal periculos sau cu un
copil? Cum să-ţi fie frică de un copil? Eşti un adult responsabil, cu
mai multă experienţă, minte şi autocontrol decât el, deci poţi să fii
ferm şi stăpân pe situaţie. Ai la serviciu subordonaţi? Dacă ei te as-
cultă, şi copilul tău te poate asculta.

Dar blând? Mai ales blând. La cât este de fragil şi sensibil un copil,
mă gândesc că aş putea să-I rănesc extrem de uşor. Cum să urlu la el
ca o fiară? Cum să mă năpustesc asupra lui şi să-I lovesc când, din
greşeală, pot să-I izbesc cu capul de un perete, de un colţ de mobilă
şi să rămână mort pe loc? Ba, ferindu-se de mine, s-ar putea lovi şi
singur, chiar mai rău decât dacă l-aş fi atins eu.

Blândeţea şi fermitatea trebuie să ţi se reflecte pe chip, în voce şi în
mişcări. Gândeşte-te la un dentist. Dacă ar avea o căutătură fioroasă,
te-ai mai aşeza în scaun sau ai fugi mâncând pământul? Dacă i-ar tre-
mura mâinile, ai mai avea încredere în el? Dacă te-ar întreba pe tine
ce vrei ca el să-ţi facă şi cum să procedeze, ce i-ai spune? Nimic, ai
tuli-o! Dar dacă are o înfăţişare plăcută, senină, mâini ferme, ce ma-
nevrează abil instrumentele şi, mai ales, îţi explică sigur pe el ce ur-
mează să se întâmple, stai liniştit şi-llaşi să îşi facă treaba.

Pe lângă blândeţe şi fermitate, indiferent de situaţie, trebuie să rămâi
calm şi răbdător. Ştiu, copiii pot fi atât de enervanţi încât, uneori, ar
scoate din sărite şi un sfânt. Suntem oameni şi avem şi noi limite,
avem zile mai proaste şi necazuri, şi griji. Însă de câte dintre lucruri-
le acestea se face vinovat copilul tău? De ce să îţi verşi focul pe el? De
ce să îl repezi în loc să faci apel la înţelegerea lui? Copiii se simt foar-
te importanţi şi apreciaţi în astfel de momente: "Îmi pare rău, azi am
avut o zi proastă, nu mă simt bine şi aş vrea să fiu puţin singur, să mă
liniştesc. Vorbim despre problema ta când îmi revin. Nici nu ştii cât



bine mi-ai face dacă m-ai înţelege." sau "Puiule, te rog, pune maşinu-
ţa aceea cu sirenă înapoi la locul ei. Mă doare capul acum. Îţi promit
că ne jucăm împreună cu ea de îndată ce mă simt mai bine. Ştiu că
mă înţelegi şi îţi mulţumesc".

Înţeleg perfect că, uneori, îţi vine să-ţi dai ochii peste cap întrebân-
du-te cu cine seamănă copilul tău aşa de greu de cap de nu pricepe
ce i-ai explicat de o sută de ori la matematică, dar dacă începi să te
răsteşti la el şi să-i spui vorbe de ocară, transpirat şi aprins la faţă, tot
ce faci este să îl inhibi. Chiar n-ai trecut niciodată printr-o situaţie si-
milară, nu te-a intimidat niciodată vreun profesor teribil atât de mult
încât să nici nu mai poţi ţine creta în mâini de frică? În loc să bagi
spaima în copil şi ţie să-ţi crească tensiunea, mai bine faceţi o pauză.
Pe urmă, încearcă să găseşti o altă cale de a-i explica sau, măcar, mai
multă răbdare.

Caz
Laura are 10 ani şi, din când în când, probleme la matematică. Tatăl e cel care o aju-
tă atunci când se împotmoleşte, numai că, de multe ori, s-ar lipsi bucuroasă de aju-
torullui pentru că, dacă nu-i înţelege repede explicaţiile, totul degenerează în cear-
tă, lacrimi şi durere. Tatăl îşi pierde răbdarea, ridică vocea, Laura nici nu se mai poate
concentra, e "blocată". Înainte ca atmosfera să explodeze, intervin: "Costel, uite,
nici eu n-am înţeles. Poţi să-mi explici şi mie, te rog. Dar nu ca până acum, că de-
geaba o faci. Încearcă altfel. Poţi?". Tata se calmează - sunt musafir, nu se poate
răsti la mine, chiar dacă sunt grea de cap. Coboară vocea şi, instinctiv, când îmi ex-
plică, se uită la mine, nu la Laura care, eliberată de sub privirea lui, se detensionea-
ză şi devine atentă la explicaţie. Brusc, se luminează la faţă şi strigă bucuroasă:
"Acum am priceput!".

Ponturi utile:
• "Tonul face muzica"; de multe ori, nici nu contează ce spui, ci, mai ales, cum o

spui.
• Atenţie la voce, dar şi la atitudine, la expresia feţei, contactul vizual, la gesturi:

toate pot să-ţi trădeze enervarea.



• Când noi ne pierdem răbdarea, copilul se pierde cu totul.
• Când noi ne enervăm, şi el se poate enerva.
• Când noi ne răstim, el se poate speria.
• Calmul şi răbdarea, în ochii lui, se traduc prin iubire şi pe bună dreptate, doar,

vorba aceea, iubirea pe toate le rabdă ...

Blândeţea, răbdarea, calmul şi fermitatea sunt toate măsura iubirii, a
înţelegerii şi grijii pe care părintele o poartă copilului său. Omul e bun
şi răbdător cu cel pe care îl iubeşte, nu îşi iese din fire cu acesta şi e
de neclintit în hotărârea lui de a-i face bine şi a-i purta de grijă.

"Dacă dai peste miere, nu mânca decât
atât cât îţi ajunge ca să nu ţi se scârbească şi
s-o verşi din gură."

Dreapta măsură ne este de mare ajutor întotdeauna, dar parcă nicio-
dată nu avem nevoie de aceasta mai mult decât în relaţia cu copilul
nostru. Orice exces, orice exagerare nu fac decât să ne creeze proble-
me. Principalele urmări ale ignorării acestui principiu sunt unele din-
tre cele mai mari greşeli pe care le comit părinţii faţă de copiii lor:

• Răsfăţul
• Asprimea excesivă
• Supraevaluarea
• Subevaluarea
• Cocoloşirea

Un copil răsfăţat este cel de la care părintele
nu cere nimic, darii permite orice.



Răsfăţatulnu are responsabilităţi,cimunai pretenţii,nu are limite,faceori-
ce vrea, e obişnuit să dea ordine şi să nu se supună nimănui, să primeas-
că,nu să dea, să nu respectepe nimeni şi să nu se gândească decât la el.E
nepoliticos,nerecunoscător,crede că totul i se cuvine, e nemulţumit, veş-
nicvrea mai mult, este egoist - nu poate să împartă nimic cu nimeni, ne-
suferit,neascultător şi greu de disciplinat, tiranic până la exasperare.

De multe ori, părintele îşi răsfaţă copilul dintr-un sentiment de vină.
Pentru că nu poate să stea cu el cât trebuie, pentru că s-a despărţit de
mama/tatăl copilului, pentru că ştie că nu se achită cum trebuie de
îndatoririle de părinte, crede că poate compensa, că îşi poate cumpă-
ra afecţiunea copilului cumpărându-i ceva. Curând, singura valoare
pe care propriul copil i-o va atribui este puterea lui de cumpărare.

Alteori, părintele îşi răsfaţă copilul cu probleme de sănătate sau care
a trecut prin experienţe dramatice. Încearcă să compenseze suferinţa
copilului neimpunându-i nici o regulă, neţinând cont de nici un prin-
cipiu. Copilul va ajunge de necontrolat, indisciplinat şi incapabil să
se afirme, să înveţe, să se dezvolte normal.

Se întâmplă ca propria-i copilărie să fi fost atât de tristă şi de marca-
tă de lipsuri, încât părintele îşi jură că odrasla lui nu va îndura nici-
odată ceea ce a îndurat el. Este, desigur, nobil să-ţi doreşti o copilărie
fericită şi îndestulată pentru copilul tău, dar situaţia aceasta seamă-
nă cu aceea a unei răţuşti care, de răsfăţată ce e, zboară numai cu avio-
nul, aşa încât aripioarele i se atrofiază şi niciodată nu va mai putea să
zboare cu ele. Ce se întâmplă dacă într-o zi rămâne fără avion? Va fi
o răţuşcă vulnerabilă şi nefericită. Nu uita că viaţa e plină de nepre-
văzut. Antrenează-ţi copilul pentru tot felul de situaţii: şi să trăiască
precum un prinţ, dar şi să ştie cum să o ia de la zero.

Nu. Este greu de mulţumit, veşnic mofturos şi năzuros şi nu se sim-
te important decât atunci când îi controlează pe ceilalţi, or, exerciţiul
puterii te obligă să faci şi lucruri pe care nu ţi le doreşti de fapt.



Caz
Gabriela are 3 ani, e un copil extrem de inteligent, haios şi răsfăţat. Niciodată nu
spune "te rog"; la ordinea zilei este "vreau". La un moment dat, copila vrea să-i de-
senez ceva. O sfătuiesc să-mi spună cuvântul magic. Refuză. Vreme de o oră, în-
cearcă toate stratagemele posibile, cu o insistenţă demnă de o cauză mai bună, să
mă oblige să-i fac pe plac. Desigur, şi-ar dori ca eu să-i desenez în loc să pierdem
timpul, dar crede că, dacă îmi zice "te rog", şi-a pierdut puterea. În cele din urmă,
cedează. Aînţeles că nu-i merge cu mine aşa cum îi merge cu ceilalţi, pentru că eu
ştiu ce vreau. Cuvintele însă o eliberează şi se laudă de faţă cu toată lumea că a spus
"te rog"! Seamănă cu un căluţ care, după multă împotrivire, îşi poartă ţanţoş ha-
mul. E mult mai fericită să fie ascultătoare şi politicoasă, decât nesuferită şi capri-
cioasă - e greu să îţi tot menţii controlul asupra celorlalţi când n-ai decât 3 ani,
pentru că ei nu par să ştie cum să te controleze pe tine. E fericită că a găsit un adult
pe care nu mai are nevoie să-I controleze.

Pontu ri utile:
• Nu e nevoie să-i cumperi ceva ori de câte ori ieşi cu el în oraş - timpul petrecut

împreună trebuie să fie, pentru amândoi, destulă bucurie. Altfel, când vei fi
strâmtorat, te vei simţi forţat să staţi acasă, or, copilul are nevoie de mişcare în
aer liber. Şi tu la fel.

• Nu e nevoie să-ţi îngropi copilul în cadouri, nici măcar de ziua lui. Te angajezi
singur într-o competiţie care te va duce la exsperare: cu fiecare cadou pe care i-I
iei, următorul va trebui să fie şi mai şi, mai mare, mai scump, mai rar, ca să-i
produci o surpriză plăcută, să-i mai poţi face o bucurie. Chiar dacă ai bani cu ne-
mii uita, nu-ţi spune "ei, şi ce, îmi permit!", ci gândeşte-te cât de greu va fi pen-
tru copilul tău să se bucure de un nou cadou din partea ta. În plus, ceea ce era,
la început, generozitatea ta, va fi taxată drept o obligaţie a ta către el.

• Nu strica orzul pe gâşte. Degeaba îi cumperi o minge "de firmă" cum n-are ni-
meni în toată şcoala lui, dacă stă uitată în debara pentru că micuţul nu are cu
cine să se joace. Mai bine i-ai cumpăra una obişnuită cu care să vă jucaţi împre-
ună până când o faceţi praf.

• Nu cadouri le scumpe şi nici numărul acestora au importanţă, ci valoarea senti-
mentală ataşată. Degeaba se trezeşte de Crăciun cu un maldăr de cadouri sub
pom dacă nu eşti cu el să le desfaceţi împreună. Cel mai mare cadou pe care i-I
poţi face copilului tău este timpul pe care i-I acorzi! Altfel, creşti un prinţ nefe-
ricit care nu va şti să aprecieze nimic la tine (ori la altcineva) în afară de valoa-
rea contului bancar. Uiţi că nimeni nu se va face de bună voie sluga lui când va
fi mare, uiţi că nu eşti nemuritor şi nici nu eşti persoana cu care ar dori să-şi pe-
treacă toate zilele vieţii lui.



Caz
Mădălina (6 ani) este un copil căruia mama şi tata nu-i refuză nimic. Are atâtea jucării,
încât nu mai apucă să se joace cu toate. Cele mai vechi stau aruncate grămadă, într-un
coş imens. Cele mai noi sunt pe rafturi, la vedere. Cu toate acestea, nu suportă să leîm-
partă cu nimeni, mai ales cu surioara ei mai mică (un copil de doi ani, absolut incredi-
bil de generos şi tolerant dat fiind că de abia gângureşte). ÎI sfătuiesc pe tatăl ei, care
este preotul unei parohii sărace, să o înveţe pe Mădălina să facă milostenie. Fetiţa este
un copil sensibil şi acceptă pe loc să doneze câteva din jucăriile ei mai vechi unor copii
săraci. O las pe ea să decidă de ce anume să se despartă şi îmi pune în sacoşă mult mai
multe jucării decât se aşteptau mama şi tata (care au fost nevoiţi să o întrebe de câte-
va ori dacă e sigură că nu mai are nevoie de cutare sau cutare lucru). Căminul Mădăli-
nei nu este luxos, dar e confortabil, călduros, plăcut. Odată ajunsă în casele familiilor
nevoiaşe, confruntată cu sărăcia, Mădălinei nu îi vine să creadă că sunt pe lume copii
care nu au nici o jucărie şi regretă că nu a adus mai multe cu ea. E atât de impresiona-
tă de lipsurile copiilor pe care îi întâlneşte şi de bucuria pe care le-o face acestora dân-
du-le ceva ce ei îi prisosea, încât o apucă plânsul. Unul dintre copii o impresionează în
mod deosebit. ÎI găseşte atât de slăbuţ şi firav, încât le cere părinţilor voie să-I aducă la
ei, măcar din când în când, să-I hrănească, să-I scoată din casa lui de chirpici rece şi să-
răcăcioasă şi să-I înveselească. Părinţilor nu le vine să creadă că aceasta e fetiţa lor care
până ieri ţipa ca din gură de şarpe dacă îi lua cineva jucăria să se joace.

Una dintre lecţiile cele mai importante pe care i le poţi da copilului
tău este să îl înveţi să dăruiască. Nu-ţi spune lIn-am nevoie de nimic
de la el", nu despre tine e vorba. El are nevoie să înveţe să fie gene-
ros, altfel devine un om egoist şi zgârcit (of, cât ne sunt de nesuferiţi
aceştia!).Oferă-i cât poţi de des bucuria unică de a-ţi dărui şi el ceva.
Un desen pe care ţi-l face de ziua ta, o păpădie pe care a cules-o şi a
pus-o la presat, o poezie pe care a învăţat-o special pentru tine, un
semn de carte pe care l-a făcut din hârtie creponată, toate sunt, recu-
noaşte, cadouri unice şi nepreţuite, aşa cum numai cele de la copilul
tău pot fi. Generozitatea este cel mai eficient antidot împotriva me-
tehnelor pe care le aduce răsfăţul.

Dacă ai mai mulţi copii, trebuie să-i obişnuieşti să-şi facă unii altora
cadouri şi să nu aştepte acest lucru numai de la părinţi. Pe lângă da-
rurile sărbătoritului, îngrijeşte-te ca fiecare din fraţii şi surorile lui să



primească de la părinţi un flecuşteţ, o trata ţie sau, şi mai bine, cum-
pără-le cu această ocazie un joc pe care să-I puteţi juca cu toţii.

Copiilor răsfăţaţi, părinţii nu le impun limite şi nu-i învaţă ce în-
seamnă bunul-simţ şi buna cuviinţă. Cu fiecare zi în care fac tot ce
le trece prin minte, vor fi tot mai greu de disciplinat, tot mai mof-
turoşi, mai neascultători, mai nepoliticoşi, mai răutăcioşi, mai inte-
resaţi de ei decât de orice altceva, mai nesuferiţi celor din jur şi, evi-
dent, tot mai izolaţi în afara casei. Oricât de multe îi treci cu vederea
copilului tău pentru că îl iubeşti, gândeşte-te că nu-i faci nici un
bine. Crescând, el va fi nevoit să stabilească tot mai multe relaţii cu
persoane din afară casei. Nu îl creşte ca pe o plantă de seră, ci ca
pe un om care nu va avea cum să trăiască în afara societăţii, ci în
sânul acesteia; cei din afara casei nu-l văd cu ochii tăi, ci aşa cum
este el în realitate şi nu-i vor mai îngădui la fel de multe ca tine, nu
îl vor accepta necondiţionat ca tine. Pentru ei, el nu reprezintă o
"comoară", ci un individ plin de ifose, nepoliticos, egoist, leneş,
violent, nedrept etc.

La extrema cealaltă este părintele mult prea pretenţios, veşnic nemul-
ţumit şi cârcotaş, care crede că metoda cea mai bună de a-şi educa
odrasla este să-I cicălească şi să-I admonesteze la cea mai mică gre-
şeală (ca să-I "corecteze"), fără să observe nimic din tot ce face bun
(pentru că "asta se cuvine să facă şi aşa este normal"). Acest tip de
părinte nu are în gura lui decât reproş, niciodată laude.

Cu cât te plângi mai mult de propriul copil, cu atât el îţi va da mai
puţine motive să fii mândru de el. De ce? Îl demotivezi. "De ce să fac



ce spune mama dacă ea nu mă observă decât atunci când fac ce nu tre-
lnâe? Măcar aşa o enervez şi mă bagă în seamă."

Caz
Andrei (8 ani) suferă din pricină că părinţii săi sunt mult prea ocupaţi cu fratele-
le lui de 1an ca să-i mai dea şi lui atenţie. Cu bebeluşul se joacă toată lumea, cu
el părinţii stau mereu în braţe, îi vorbesc, îl alintă, pe Andrei îl văd prea puţin. Cel
mai tare o enervează pe mamă când băiatul intră în casă cu încălţămintea plină
de noroi pe care îl duce în hol şi pe covoare. Ţipă la el şi se agită, dar strânge din
urma lui. Andrei surâde pe furiş. Cel pUţin aşa a remarcat şi ea că s-a întors aca-
să, altfel, nici n-ar fi catadicsit să-I întâmpine, să-I ia în braţe, să-I întrebe cum a
fost la şcoală. O sfătuiesc să schimbe politica: să nu se mai supere pe el, ci să-i
dea mătura şi mopul şi, când copilul vine de la şcoală, să stea cu el de vorbă, mă-
car câteva minute, în termenii cei mai amicali. În prima zi, Andrei e surprins de
schimbare. Spală pe jos, dar nu se supără. Mama îl ţine de vorbă cum am sfă-
tuit-o. A doua zi, când vine de la şcoală, Andrei se şterge bine pe picioare, se des-
calţă la intrare şi se aruncă în braţe la mama care îi iese în întâmpinare. Revede-
rea e mai plăcută pentru toată lumea.

Ponturi utile:
• Când vrei să-I dezveţi pe copil de un obicei prost, mai degrabă reuşeşti dacă îl

lauzi când face ce trebuie, decât dacă îl cicăleşti de fiecare dată când greşeşte.
• Nu-i vâna greşelile. Nu-i ignora meritele.
• Nu pedeapsa este scopul educaţiei, ci învăţarea. Mai bine să-I previi decât să-I

laşi să greşească şi, apoi, să-I pedepseşti, de aceea, avertizează-1 când este pe
punctul să comită o greşeală.

• Pedeapsa fără explicaţii şi învăţăminte e ca nunta fără lăutari.
• Ajută-1 pe copil să înţeleagă consecinţele purtării şi faptelor sale şi dă-i ocazia

să aleagă singur ce va face. În felul acesta îl înveţi să aleagă binele de rău, ce se
cuvine de ceea ce nu se cuvine şi îl înveţi să poarte răspunderea propriilor fapte
şi acţiuni.

Caz
Petru are 4 ani şi, când merge la cumpărături, aruncă o mulţime de produse în coş,
de parcă ar veni sfârşitul lumii, foametea. Mama se luptă să-I lămurească să le ducă
înapoi, el nu vrea. Când ajungem la casă, tărăboi mare. Petru vrea să ia tot ce a ales
el. Îi explic: "Nu avem bani pentru toate, aşa că nu sunt decât două variante: ori le
duci înapoi, ori ieşi cu ele fără să plăteşti şi, în acest caz, devii hoţ, paznicii vor che-
ma poliţia şi ai să fii tratat ca un hoţ. Tu alegi". Petru stă câteva secunde pe gânduri
şi decide: "Le duc înapoi".



În mod firesc, ne dorim ca propriul copil să fie mai sănătos, mai fru-
mos, mai fericit, mai talentat, mai bogat decât suntem noi. E bine însă
să îl privim obiectiv şi să nu avem aşteptări nerealiste.

De multe ori, antrenaţi parcă într-o întrecere a părinţilor, îl forţăm să
meargă şi la baschet, şi la pictură, şi la cercul de informatică, şi la şcoa-
la germană, şi colo, şi dincolo. Punem mereu presiune asupra lui în-
tinzând coarda tot mai mult, îl obosim şi, fapt deosebit de grav, îl pre-
gătim nu pentru reuşită, pentru o carieră de cinci stele, ci pentru eşec.
Vorba aceea: când de multe te apuci, mai pe toate le încurci.

Ponturi utile:
• Observă-ţi copilul, stai de vorbă cu el şi încearcă să afli ce-i place să facă şi ce

nu. Dacă tu eşti mare atlet, nu e obligatoriu ca şi el să facă sport de performan-
ţă.

• NU-ţi stabili obiective în ceea ce-I priveşte fără să ţii cont şi de dorinţele lui, de
visurile lui, de aptitudinile şi talentele sale în mod realist. ÎI poţi orienta spre o
pistă greşită şi-i poţi da peste cap toată viaţa. De ce să vrei să-I faci actor şi să
ajungă unul mediocru (în cel mai fericit caz), în loc să-I laşi să devină un inginer
mecanic strălucit, apreciat şi fericit?

• Priveşte-ţi copilul obiectiv şi nu-i atribui calităţi pe care nu le are. Pe cine vrei să
păcăleşti?

• Nu-I hrăni cu iluzii. Nu-i crea o falsă imagine despre el, ci ajută-1 să se descope-
re, să se cunoască singur, să-şi evalueze bine posibilităţile şi limitele şi să facă
alegerile cele mai potrivite pentru viaţa lui.

Nu crede că propriul tău copil nu poate ajunge un medic strălucit
doar pentru că ai o condiţie modestă. Nu-ţi spune că micuţul tău nu



are cum să devină mare cântăreţ pentru că în familia voastră nimeni
n-a fost deosebit, n-a avut nici un talent 9i nimic special. Nu pot să
nu mă gândesc la povestea lui Billy Elliot, pU9tiul de 10 ani dintr-o
familie de mineri scoţieni săraci, care neam de neamul lor au lucrat
in mină. Billy însă s-a născut cu un talent deosebit pentru dans 9inu-
mai încăpăţânarea lui 9i sprijinul unei profesoare i-au convins fami-
lia să-i acorde o 9ansă. Billy nu numai că a fost primit la una dintre
cele mai bune 9colide balet din Anglia, dar, peste ani, talentul lui ex-
traordinar şi pasiunea pentru dans au făcut din el unul dintre cei mai
buni primi balerini. Şi când te gânde9ti că ai lui îl vedeau lucrând în. v,mma.

Ca şi supraevaluarea, subevaluarea este o apeciere nerealistă 9io ati-
tudine nerezonabilă faţă de copilul tău. Efectul- un copil nefericit,
timorat, lipsit de încredere în sine 9ide orice dorinţă de afirmare, frus-
trat, veştejit ca o floare ţinută la întuneric.

Pontu ri utile:
• Învaţă să te bucuri de realizările copilului tău, oricât de mici ţi s-ar părea; el a

depus efort.
• Nu-I lua în derîdere şi nu-I desconsidera. Nu uita că şi Picasso mâzgălea la în-

ceput.
• Nu-i căuta veşnic nod în papură, cu timpul, îl descurajezi, îl faci să simtă că nu

e în stare de nimic pe când alţii, mai pUţin talentaţi şi inteligenţi decât el, reu-
şesc graţie sprijinului şi încurajării primite din partea familiei.

• Nu fi gelos pe el, pe talentul lui şi nu-i da în cap, nu-I condamna la o viaţă anos-
tă cum a fost, poate, a ta. Într-o zi, s-ar putea să te mândreşti cu el în faţa între-
gii lumi. Adu-ţi aminte de povestea Răţuşca cea urâtă. N-ar fi exclus ca printre
voi, raţe domestice, să aveţi o lebădă splendidă. Ajutaţi-o să crească.

E o greşeală cu efecte monstruoase asupra copilului, care le combină,
de fapt, pe alte două: răsfăţ 9i subevaluare. Părintele îl vede pe copil
un ve9nic bebe neputincios, încât i le face el pe toate, până ajunge ca
ditamai omul în toată firea să fie spălat, îmbrăcat 9i hrănit de părin-
te ca 9i când ar avea un an. Cocolo9irea este o gregeală ale cărei efec-



te pot fi mai puţin problematice în copilărie, dar se accentuează în
timp şi lovesc din plin la maturitate, asemenea unui tsunami care este
devastator numai în clipa în care a ajuns la mal.

Mai ales băieţii sunt supuşi acestui risc, dar nici fetele nu sunt scuti-
te, iar cocoloşirea este greşeala predilectă a mamelor. Unele ajung
aproape să i se închine copilului ca unui zeu, slujindu-l cu devoţiu-
ne. De fapt, o astfel de mamă ajunge să-i controleze copilului existen-
ţa şi să-I facă dependent de ea cu o iresponsabilitate care, dacă n-ar fi
inconştientă şi alimentată de devoţiune, ai fi înclinat s-o taxezi drept
intenţie criminală. Cum să înveţi un fluture să zboare dacă îi tot rupi
aripile?

"Mama-cloşcă" îşi îndoapă copilul şi nu-l lasă să ridice un pai în
casă, nu-i dă responsabilităţi, dar se preocupă de educaţia lui, de
bunăstarea lui şi de sănătatea lui cu excesivă grijă, făcând atâta caz,
încât aproape nu îi mai rămâne nici un alt ţel în viaţă. Nu-i lasă co-
pilului nici un dram de iniţiativă şi nici un moment de intimitate.
Trebuie să-i ştie toate secretele aşa cum îi cunoaşte toate pliurile
pielii. .. Pare că nici o altă grijă de-a ei nu se leagă de altceva decât
de el. Întotdeauna are o grijă: ba că nu mănâncă bine, ba că nu doar-
me bine, ba că are nevoie de una, ba de alta. E genul care îi curăţă
nasul până când îi usucă complet mucoasa şi-l spală într-atât încât
îi distruge epiderma şi, dacă ar putea, s-ar duce şi la şcoală în 10-
cuI lui.

Un astfel de copil devine un om mofturos, leneş, obişnuit să pri-
mească totul pe tavă, un răsfăţat neputincios care moare de foame
cu frigiderul plin, care preferă să fie dus în cârcă de alţii, antrenat
parcă în arta de a parazita pe cineva. Desigur, de multe ori, ei au şi
studii şi servicii bine plătite, dar asta nu înseamnă că îşi poartă sin-
guri de grijă.

Evident, nici o femeie nu este suficient de bună pentru "băiatullui
mama"; se amestecă mereu în viaţa lui (inclusivamoroasă) cu aplomb,
manipulându-i abil relaţiile. Dacă şi când îi va permite să se însoare,



mama-cloşcă nu îşi priveşte nora decât ca pe un rău necesar, menit
doar să o suplinească într-o singură privinţă: viaţa sexuală şi reprodu-
cerea preţiosului ei fiu. E genul de soacră care se va amesteca mereu
în viaţa noii familii, manifestând curiozitate şi gelozie faţă de initimi-
tăţile cuplului, având pretenţia de a fi la curent cu tot ce face copila-
şul ei, pe care nu reuşeşte deloc să-Ivadă ca pe un adult în toată firea,
cu viaţa şi responsabilităţile lui, şi să-I lase în pace. Mai târziu, când
apare şi nepotul, o astfel de mamă-soacră-bunică se simte datoare să-I
preia pe nou-născut ca pe o prelungire directă a ei, prin băiatul ei, re-
ducându-şi nora la o simplă anexă a vieţii lor de familie şi preluându-i
din mers rolul de mamă sub pretextul "lasă-I în seama mea că tu mergi
la serviciu". Ba, încă una dintre pacientele de la cabinet mi s-a plâns
că soacra o bârfeşte în faţa copilului şi i-a băgat acestuia în cap (stând
mai mereu cu el) că ea şi pe urmă tatăl lui sunt cei mai importanţi şi
pe ei trebuie să-i asculte, iar mămica lui e undeva pe locul trei.

Un singur sfat pot să-i dau unei femei atât de îndrăgostite de propriul
său fiu: să conştientizeze problema pe care o are şi să meargă la psi-
holog înainte de a distruge viaţa celui pe care îl iubeşte atât. Adese-
ori, grija aceasta excesivăpune treptat stăpânire pe ea, transformând-o
dintr-o femeie normală într-o adevărată bombă cu ceas ce va arunca
în aer viaţa personală şi fericirea propriului său copil.

Mamele îşi cocoloşesc fiicele mai puţin şi, când o fac, le transformă în
nişte prinţese mofturoase pentru care nimeni nu e suficient de bun,
deşi ele însele nu se prea pot lăuda cu multe.

Taţii, când îşi cocoloşesc copiii, îi transformă în adulţi temători, lip-
siţi de încredere în ei, dependenţi de confirmarea şi sprijinul părinte-
lui lor, incapabili de realizări. Copiii lor devin genul de "mâncători
de averi", capabili să cheltuiască, dar niciodată să muncească.

Grija excesivă e o gre~eaIă. "Băiatul lui mama" ~i "Fata lui tata" refu-
ză să se maturizeze ~i au toate premisele să e~ueze ~ica adulţi, ~i ca
părinţi.



În loc de concluzii
• Să nu uităm să fim rezonabili.
• Pedeapsa nu e o tortură şi recompensa nu trebuie să presupună un împrumut

bancar.
• Scopul unui părinte nu este să-şi pedepsească copilul, ci să-I înveţe şi să previ-

nă ca el să facă ce nu trebuie (să-şi facă rău lui, altora, să distrugă).
• NU-ţifaci copilul fericitîngropându-I în cadouri, nu ai de-a face cu o cocotă. Ge-

nerozitatea nu e o stradă cu sens unic şi dacă nu îţi înveţi copilul să dăruiască,
îl privezi de una dintre cele mai mari bucurii cu putinţă.

• Nu poţi să fii mereu gata să veghezi asupra copilului tău. Trebuie să-I înveţi să
aleagă binele de rău şi să înţeleagă că fiecare faptă are consecinţele ei - plăcu-
te sau neplăcute.

• Fereşte-te de excese ca să-I fereşti şi pe el de probleme.
• Nu aştepta de la copil nici mai mult decât poate, dar nici mai puţin. Evaluează-1

obiectiv şi ridică-i nivelul aştepărilor treptat.

Celebrul pediatru american Dr. Benjamin Spock spunea că a fi părin-
te este pasul cel mai important către maturitate pe care îl poate face
cineva. Un părinte responsabil, care îşi doreşte tot ce e mai bun pen-
tru copilul lui, va fi mai atent, în primul rând, la el însuşi, la ce face
şi ce spune, la cuvintele pe care le foloseşte, la gesturile şi atitudinea
lui, la obiceiurile lui, bune şi proaste, la modul în care relaţionează cu
cei din jur, la igiena personală etc. Educaţia copilului începe cu noi.
Noi trebuie să ne corectăm defectele, să scăpăm de obiceiurile nesă-
nătoase sau proaste, altfel, cum să cerem copiilor ceea ce noi înşine,
oameni în toată firea, nu putem realiza? Foarte important este să ne
recunoaştem greşelile deschis, întotdeauna, fără teamă că orgoliul nos-
tru ar avea de suferit ori că ne dăm singuri jos de pe piedestal.

Ştii ce mă uimeşte întotdeauna? Părinţii fumători care îi interzic, pur
şi simplu, adolescentului lor să se apuce de fumat, îi cotrobăie prin bu-
zunare după ţigări ca vameşii după marfa de contrabandă, îl amuşi-



nează ca un câine poliţist. Sincer, m-am întrebat oare ce nas au să se
poarte astfel? A, desigur, e cu totul altceva atunci când admit că ei au
gre~it ~ipun problema altfel: "Uite, copile, eu în ce hal am ajuns, ce
suferinţe am de la fumat ~icât de greu îmi este să nu fumez. Vezicon-
secinţele pe viu, pe mine. Cheltuiesc o grămadă de bani, când a~pu-
tea face altceva cu banii, nu mai am dinţi buni în gură ~imă doare ini-
ma. E o gre~eală să te apuci, nu face ca mine". A~a da, asta e nu doar
educaţie, ci ~io dovadă de dragoste din partea lor. Şi, dacă, vrând să
îşi convingă copilul să nu se apuce de fumat, se încumetă să renunţe
ei în~i~ila ţigări, atunci sunt vrednici de toată admiraţia ~ilauda.

Astfel, îi arăţi copilului că a gre~i e omenesc, că ~igre~eala face parte
din învăţare, dar, mai ales, îl înveţi cum să procedeze corect atunci
când a gre~it.

Caz
Marian îmi este prieten de familie şi are o fetiţă de şase ani pe care a învăţat-o să
traverseze numai pe culoarea verde a semaforului. Suntem în oraş, ne grăbim. Se-
maforul e roşu, dar nu trec încă maşini. Marian îşi prinde fetiţa de mână şi traver-
sează în fugă. Eu rămân să aştept culoarea verde. Ajunsă pe partea cealaltă, nu-I
cert de faţă cu copilul, I-aş pune într-o postură proastă, dar, din priviri, îi dau deîn-
ţeles că n-a făcut bine. Marian se simte obligat să-i spună fetiţei să nu facă aşa nici-
odată când e singură. Ea mă întreabă de ce n-am traversat o dată cu ei. Îi spun că
aştept întotdeauna culoarea verde, chiar dacă mă grăbesc, chiar dacă nu trec ma-
şini, aşa e mai sigur. Mă pot împiedica în fugă ori pot să nu mă asigur bine, şoferii
nu se şteaptă să mă găsească pe carosabil, vin în viteză. O secundă şi pot să ajung la
spital sau mai rău. Copila nu zice nimic. Marian înţelege că a greşit şi ia o hotărâre
înţeleaptă. Nu ţine la orgoliul lui, nu perseverează în greşeală asigurând copila "Lasă,
când treci cu tata eşti în siguranţă", cum fac, din păcate, atât de mulţi părinţi. Îşi
priveşte copila dreptîn faţă şi-i spune simplu: ..rartă-mă, am greşit. Nu trebuia să
trec pe culoarea roşie şi, cu atât mai puţin, să te iau şi pe tine cu mine. N-am să mai
fac aceasta niciodată. E periculos, aşa cum ţi-am explicat de atâtea ori. Ai înţeles că
n-am procedat bine?". Copila dă din cap. "Promite-mi că nici tu, cu sau fără mine,
cu sau fără altcineva, nu ai să traversezi strada decât la culoarea verde, după ce te
asiguri, aşa cum te-am învăţat." Copila promite şi îi cere să-i promită şi el că nu va
mai face altfel, semn că a înţeles pericolul şi vrea ca şi tata să se protejeze. Marian



promite şi incidentul se încheie cu bine. Greşeala s-a transformat într-o lecţie pen-
tru amândoi şi o dovadă de iubire reciprocă.

Degeaba tţi dăscăleşti copilul dacă exemplul
tău personal nu tntăreşte teoria.

"Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câştigat decât o cetate întărită şi
certurile lor sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case
împărăteşti", spune una dintre pildele lui Solomon.

Aveam trei ani şi jumătate când mama s-a întors de la maternitate cu
sora mea în braţe şi, în clipa aceea, lumea mea s-a prăbuşit. Brusc,
m-am simţit dată la o parte ca un prinţ dezmoştenit. Greşeala pe care
mama a făcut-o intrând în casă cu bebeluşul nostru în braţe (în loc
să aibă braţele libere pentru mine, care mă îngrijorasem pentru ea,
de care îmi fusese atât de dor!) n-a putut fi reparată decât în ani de
zile.

Grija şi atenţia pe care părinţii, mai ales mama, o acordau, fireşte,
nou-născutului mă umplea de gelozie şi, când nu mai era nimeni de
faţă, mă duceam şi-o muşcam pe sora mea cu sete, deşi îmi dădeam
seama că îi fac rău. Pe urmă, cădeam pradă remuşcărilor. Eram însă
orbită de gelozie şi, dacă aş fi avut o baghetă magică, aş fi făcut-o să
dispară fără să stau pe gânduri.

Dacă ai avut fraţi şi surori, poate îţi mai aduci aminte cum era când
ţi se părea că mama sau tata îl preferă pe celălalt. Orice copil e gelos
şi acceptă greu să-şi "împartă" părinţii, dar dacă aceştia au grijă să
arate fiecărui copil aceeaşi atenţie şi să-i trateze drept şi nepărtinitor,
îi asigură că nu e cazul să îşi facă griji.

Nu e o greşeală să ai un copil preferat.
Greşeşti tnsă dacă arăţi făţiş acest lucru.

Gelozia ucide iubirea.



Orice părinte e şi el om şi, chiar când are numai doi copii, se prea poa-
te ca unul să fie "preferatul". Acesta poate fi, cum se întâmplă adesea,
mezinul (pentru că, acum, el e cel drăgălaş), ori copilul care îi seamă-
nă cel mai bine (pentru că, nu-i aşa, vanitate a e mare!) sau, dintre o
fată şi un băiat, adesea, e băiatul (mândria casei la familiile tradiţiona-
le ori în cele unde băieţii sunt o raritate). În sfârşit, motivele sunt ne-
numărate. De obicei,nimeni nu admite că are o slăbiciune pentru unul
dintre copiii săi, se ruşinează să recunoască de parcă asta i-ar ştirbi
prestigiul, când, repet, e un lucru de înţeles, nicidecum o greşeală.

Greşeală este atunci când devii părtinitor cu unul dintre ei, când re-
zolvi totul în favoarea "preferatului", când te interesează mai mult ce
a făcut şi ce a mâncat acesta, când îi acorzi lui mai multă atenţie în
detrimentul celorlalţi, când te joci mai mult cu el, când rezolvi orice
situaţie în favoarea lui sau ţinând cont de mofturile lui. Toate acestea
arată clar celorlalţi copii că pe ei îi iubeşti mai puţin decât pe "prefe-
rat", că acesta are un loc privilegiat faţă de ceilalţi. La rândullui, "pre-
feratul" îşi ia repede nasul la purtare, crezându-se superior celorlalţi.
Invidiile care se nasc acum între fraţi sunt ca buruienile care năpă-
desc lanul de grâu şi, cu fiecare zi, sunt tot mai greu de stârpit. Peste
ani de zile, stai şi te întrebi cu mâhnire de ce copiii tăi nu se au ca fra-
ţii, de ce se ceartă mereu din orice, nu se împacă, îşi vorbesc urât şi
abia aşteaptă să se încaiere, de ce, crescând, nu-şi mai vorbesc ori,
când se întâlnesc, se iau la harţă ca pe vremuri, de ce nepoţii de la ei
te ocolesc, de ce soţii sau soţiile lor nu te respectă. Soluţia e în mâini-
le tale: arată-te drept şi nepărtinitor cu ei de când sunt mici, acordă-le
aceeaşi atenţie şi nu crea reguli numai pentru unii (vezi "Gelozia").

Tot nedreptate se cheamă şi atunci când ai pretenţia ca fiecare copil
să fie la fel cu cel mai vrednic dintre ei. Unul poate fi mai talentat, al-
tul nu. Nu trebuie să faci un copil să sufere şi să se simtă inferior şi
neiubit pentru că nu cântă la fel de bine ca sora lui. Nici să te dai peste
cap să "găseşti" şi la el talentele fratelui său. Mai bine este să desco-
periţi împreună ce are fiecare special, unul poate fi un mecanic price-
put, altul, un balerin, şi să-i ajuţi pe toţi să-şi pună în valoare talen-
tul, înclinaţiile. Nu acorda tot timpul şi nu-ţi canaliza toate eforturile



numai către cel care pare să fie "geniul/l casei. Poate n-ar strica să vezi
filmul clasic "Ce s-a întâmplat cu Baby Jane?/I.

Fii un părinte obiectiv şi recunoaşte când copilul tău greşeşte.
Numai aşa il poţi corecta.

Fiecare are dreptul să î~ivadă copilul mai bun ~imai frumos decât
toţi ceilalţi, dar a-i trece cu vederea gre~elile săvâr~ite faţă de alţii,
doar pentru că e "al tău/l, e un lucru păgubos deoarece:

• Îi creezi confuzie: nu mai înţelege de ce o dată trebuie să procede-
ze într-un fel ~ialtă dată i se permite să facă altfel.

• Nu îl ajuţi să înveţe din gre~eli,de aceea le va repeta.
• Tacit sau explicit îl încurajezi să persevereze în gre~eală, într-o ati-

tudine nepotrivită, în indisciplină ~i,treptat, va ajunge să îşi ia na-
sul la purtare faţă de tine ~ide toată lumea.

• Îi întăre~ti convingerea că el poate face ce vrea ~ipoate ţine cont
numai de voinţa, sentimentele ~iobiectivele personale în ciuda ce-
lorlalţi; va deveni egoist, mitocan ~inesuferit.

• Scutindu-l de o lecţie blândă acum, îl condamni la una aspră mai
târziu în viaţă; ri~ti să ajungi să te condamne pentru că nu ţi-ai fă-
cut datoria de părinte faţă de el.

Când faptele, atitudinea, vorbele, comportamentul copilului tău ră-
nesc pe cei din jur, fac rău altor persoane sau unei vietăţi, conduc la
distrugerea (fie ~iinvoluntară) a unor lucruri, ai obligaţia să iei atitu-
dine, oricât de puţin consideri că te afectează direct fapta lui, oricât
de absurdă ţi s-ar părea reacţia celor din jur.

Caz
Alina are şase ani şi prostul obicei de a rupe flori din faţa blocului. Florile au fost
plantate şi îngrijite de cea mai în vârstă femeie din bloc care, din prorpie iniţiativă.
a încropit o grădină, spre bucuria tuturor. Singură duce apă cu găleata trei etaje Ci)

să le ude, singură le pliveşte. După atâta muncă, abia aşteptă să le vadă lnflorite..
Evident, gestul Alinei de a rupe plantele îmbobocite o supără şi femeia o ceartă pe
copilă spunându-i că nu e frumos să distrugă o plantă, nici să-şi bată joc de mun-



ca altuia. Fetiţa a înţeles că a greşit şi şi-a cerut iertare însă, tocmai atunci, îşi face
apariţia mama ei, care, aflând ce s-a întâmplat, în loc să îi ceară copilei să dea o
mână de ajutor bătrânei la grădină, ca mică reparaţie pentru stricăciunea produsă
şi să vadă cât de greu se îngrijeşte o plantă, se arată extrem de deranjată şi-i repro-
şează bătrânei că n-a rugat-o nimeni să planteze flori. Aşa părinte, aşa copil.

"Cel încet la mânie preţuie~te mai mult
decât un viteaz ~icine este stăpân pe sine pre-
ţuie~te mai mult decât cine cucere~te cetăţi."

"Limba dulce este un pom de viaţă, dar
limba stricată zdrobe~te sufletul. "

[Pildele lui Solomon]

Caz
Sorina este o fire arţăgoasă şi certăreaţă, care se mâniază din cele mai mărunte mo-
tive, irascibilă, orgolioasă, autoritară, nestăpânită, impetuoasă şi lipsită cu totul de
duhul răbdării şi al blândeţii. Are doi copii: Andreea (11ani), cal mă, echilibrată, si-
gură pe sine şi, mai ales, fericită alături de bunica ei care o creşte cu dragoste, şi Flo-
rin (7 ani), care creşte în casa mamei lorşi al cărei comportament l-a copiat pânăîn
cele mai mici detalii. În cursul unei întâlniri, am urmărit atitudinea mamei şi a bu-
nicii faţă de cei doi copii. Amândouă au rămas consecvente stilului propriu: bunica
nu şi-a ieşit deloc din fire, nici măcar când copiii au găsit prilej de ciondăneală, mama
i-a repezit, i-a certat, a ridicat vocea la ei de nenumărate ori. M-am întrebat cum de
cele două femei, mamă şi fiică, puteau fi educatori atât de diferiţi? De ce nu deprin-
sese Sorina de ta mama ei atitudinea liniştită, calmul, stăpânirea de sine? Le-am
întrebat cum de seamănă atât de pUţin. Răspunsul a venit imediat: tatăl Sorinei fu-
sese la fel de irascibil şi, cum el era şeful casei, Sorina a înţeles de mică să nu fie ca
mama - modelul slab în ochii ei -, ci ca tata, modelul puternic. Lipsa lui de cum-
pătare şi comportamentul autoritar au fostînsuşite, prin imitaţie, de fiica lui care,
la rându-i, le-a transmis băiatului. Similar, şi-a însuşit atitudinea lui dictatorială
faţă de partener şi obiceiul de-i submina acestuia autoritatea în faţa băiatului lor.
Cu adevărat, obiceiul este a doua natură.

Cumpătarea este o mare virtute. A şti să mergi pe mijlocul drumului,
nu când Într-un şanţ, când În celălalt, este de folos oricui toată viaţa.
A nu face nimic În exces, a nu te lăsa pradă patimilor, a-ţi stăpâni emo-
ţiile, a reacţiona firesc sunt considerate dovezi de bun-simţ.



Un nou-născut mănâncă exact atât cât îi trebuie ~idoarme cât are ne-
voie, e bine dispus când se simte bine. Dacă îl îndopi, vomită, dacă
îi este foame, plânge. Dacă e obosit, adoarme ~i,când ~i-afăcut ore-
le de somn, se treze~te.Crescând, copilul poate pierde simţul măsu-
rii. Începe să mănâce mai mult decât are nevoie pentru că mama il
îndoapă, doarme mai puţin decât are nevoie pentru că vrea să stea
la televizor cu părinţii până noaptea târziu, vrea mai multe jucării
decât are nevoie pentru că s-a obi~nuit ca, de câte ori iese din casă.
mama (sau tata) să îi mai cumpere una. Plânge ~ise smiorcăie chiar
când nu are nimic fiindcă a înţeles ce armă redutabilă are împotri,~a
părinţilor când îi cer să facă ceva ce nu are el chef ori numai ca să
atragă atenţia celor din jur asupra persoanei sale. Urlă ~iizbeşte lu-
crurile la mânie cum a văzut la mama ~ila tata ~iînjură din aceleaşi
motive, bate alţi copii fiindcă părinţii îl bat când se supără ~iaşa cre-
de că se rezolvă lucrurile.

Moderaţia este un exerciţiu pe care copilul trebuie să îl înveţe de la o
vârstă fragedă ~icare prinde bine toată viaţa ~ide la tine, mama sau
tatăl lui, el poate să înveţe cel mai bine.

Când eram mică, tata îmi cumpăra zilnic ciocolată ~ifrigiderul era
întotdeauna plin. Mama încerca să-mi pună opreli~ti, tata pleda să
mă lase în pace, iar eu, având undă verde de la el ~iprovizii con-
sistente, mă îndopam cât puteam. Era, de fapt, plăcerea lui să-mi
vadă ochii sc1ipind lacomi la vederea ciocolatei, a~a simţea el că îşi
manifestă dragostea faţă de mine. Ani de zile mi-au trebuit, la ma-
turitate, să învăţ să mă opresc ~i, dacă n-a~ fi atât de vanitoasă în-
cât să ţin la siluetă, a~ mânca ciocolată până a~ da în diabet. Şi
acum, când scriu aceste rânduri, salivez gândindu-mă la delicio-
sul desert! Am lucrat o dată cu o tânără femeie care nu consuma
niciodată mai mult de "un pătrăţel" de ciocolată pe zi. "Cum de
poţi?", am întrebat-o uimită (~i roasă de invidie). "N-am proble-
me", mi-a răspuns ea, "a~a m-a învăţat mama de când eram mică
~i, dacă mănânc mai mult de atât, îmi cade greu". Orice comenta-
riu e, cred, de prisos ...



Desigur, exemplul de mai sus poate să pară unul nevinovat, dar dacă
aş fi avut mai puţin orgoliu şi mai puţină voinţă, astăzi aş fi, poate,
obeză (şi dependentă de insulină).

Excesele noastre devin şi excesele lui.
Ce ne face nouă plăcere poate face copilului rău.

Aşa cum cizmarul dă formă ghetei după calapod, tot aşa şi părinţii
modelează mintea şi deprinderile copilului după ale lor. Eşti necuge-
tat, aşa va fi şi el. Eşti un om al exceselor, aşa va face şi el. Eşti un om
cumpătat, aşa se va deprinde şi el.

Din ignorarea principiului se ajunge la câteva greşeli grave şi, din pă-
cate, frecvente: enervare, violenţă fizică şi verbală (certuri, bătăi, pe-
depse crude, vezi "Atmosfera de familie"). La polul opus, se ajunge
la răsfăt si cocolosire (vezi "Fii rezonabil")., , ,

"Of, uite şi la Mami asta! Mi-a pus cana de ceai pe masă şi de abia o
văd. Mereu mă bate la cap să mă sui pe scaun şi să mănânc la masă,
dar am văzut-o eu - când zice că-i grăbită, îşi bea cafeaua din picioa-
re. Uite, acum şi eu sunt grăbită că l-am lăsat pe ursuleţ să mă aştep-
te în cărucior şi cana e chiar pe marginea mesei, dacă mă întind bine,
pe vârfuri, ajung să o iau aşa, o ating, acum ... au, mă arde picio-
rul. .. Mamaaaaaaaaaaaa "

Mama vine fuga la bucătărie, unde eu urlu ca din gură de şarpe.
"Ce-ai făcut? De câte ori ţi-am spus să stai la masă, vezi dacă nu mă
asculţi?" Aveam 4-5 ani pe atunci şi n-am ajuns să prind ceaşca cu ceai
de toartă, ci am răsturnat-o. Lichidul fierbinte s-a prelins de pe masă
şi s-a vărsat pe podea, câţiva stropi ajungând şi pe laba piciorului
meu, opărindu-mă. "Slavă Domnului că nu ţi-ai vărsat-o pe faţă", mai



spune mama în timp ce îmi oblojeşte rana şi mă dojeneşte pentru că
nu am ascultat-o să nu trag niciodată lucrurile de pe masă.

Desigur, lecţia mi-a fost de ajuns, dar şi azi am o mică cicatrice la pi-
ciorul drept. O amintire absolut netrebuincioasă. Mama a fost cea \i-
novată pentru că a lăsat cana cu lichidul fierbinte pe marginea me-
sei şi a plecat din bucătărie, grăbită să se îmbrace să plece la serviciu.
O clipă de neatenţie şi inevitabilul s-a produs, cu toate avertismen-
tele şi cicăleala ei. Mi-am învăţat lecţia îngroşând statisticile: 80%din
arsurile nefatale la copii sunt cauzate de vărsarea pe corp a lichide-
lor şi alimentelor fierbinţi şi jumătate din cazuri necesită o grefă de
piele.

Cazul meu a fost unul fericit - nu m-am desfigurat, nici mutilat, nici
n-am murit, dar câte asemenea accidente nu se sfârşesc tragic?

Este extrem de util să explici unui copil ce anume îi poate face rău şi
din ce cauză, să-I înveţi cum să se păzească de pericole, să ridici in-
terdicţii şi să lansezi avertismente, dar nu e de ajuns. Curiozitatea lui
e mult prea mare, imaginaţia prea vie şi memoria scrurtă.

Ponturi utile:
• Copilul nu-şi poate aminti mereu de toate "pericolele" în legătură cu care tu l-ai

instruit, de aceea, REPETĂ-I-LEori de câte ori ai ocazia.
• Curiozitatea copilului este atât de puternică, încât îi poate învinge frica. Dorin-

ţa de a explora ceva nou (mai ales dacă este "strict interzis") îl poate face să uite
într-o clipă toate avertismentele primite, de aceea, NUTECULCAPEO URECHE,
nu te autolinişti spunându-ţi "i-am spus cutare lucru" sau "el n-a Tacut nicio-
dată cutare lucru", o dată poate fi şi ultima dată!

• Provocările colegilor de grădiniţă/şcoală şi ale prietenilor de joacă, plus dorinţa
copilului de a le dovedi acestora de ce e el în stare, îl pot face să încalce regula
ta "bătută în cuie". VORBEŞTEcu el şi lasă-1să-ţi povestească tot ce face cu prie-
tenii lui. Dă-i exemple adecvate despre cum nu te arunci într-o fântână doar
pentru că altul te îndeamnă ori te provoacă.

• Dorinţa lui de a-ţi atrage atenţia atunci când tu îl ignori îl poate determina să
comită ceva teribil, chiar cu riscul de a-şi face singur rău, de aceea, oricât de ocu-
pat ai fi, ia din când în când o pauză ca să-i DAIATENŢIE,chiar dacă tot ce faci
este să treci pe lângă el şi să-I mângâi pe cap. Eo ocazie bună de a-I verifica, fără



să-i dai impresia că-1 pândeşti. Dacă ai treabă în casă, cel mai indicat ar fi nu
să-I trimiţi la joacă, singurel în cameră sau la televizor/calculator, ci să-I ţii pe
lângă tine: faceţi conversaţie, îi explici ce faci, ba chiarîi ceri să te ajute sau dă-i
şi lui ceva de făcut (evident, cu condiţia ca acel lucru pe care-I faci tu să nu fie
periculos pentru el).

• Logica lui nu este încă perfectată şi, oricât de inteligent se dovedeşte, nu uita că
este totuşi un copil. Adesea, copilul nu vede consecinţele posibile ale faptelor
sale şi actionează din impuls, de aceea NU-L TENTA, nu-i lăsa în cale ispite, nu-i
transfera lui grija pe care trebuie să i-o porţi tu.

• Păzeşte-1 de accidente şi învaţă-1 şi pe el să o facă, dar nu-I ispiti nici pe el, nici
pronia cerească (vezi "Accidentele şi siguranţa copilului").

Grija faţă de copil nu se reduce însă numai la grija faţă de integrita-
tea lui fizică şi psihică, ci este şi preocuparea constantă faţă de dez-
yoltarea lui normală, sănătoasă, bunăstarea lui materială şi afectivă,
atenţia acordată preocupărilor lui, şcolii, prietenilor lui, problemelor
pe care le întâmpină, satisfacerii tuturor nevoilor lui (vezi "Nevoile
copilului").

Ignorând acest principiu, părintele comite o greşeală gravă:
neglijarea copilului. Or, acest lucru este un abuz faţă de el.

Copilul neglijat se poate:
• Accidenta, schilodi, adeseori, chiar să-şi piardă viaţa
• Îmbolnăvi
• Dezvolta cu probleme fizice şi psihice
• Să devină capricios, obraznic şi indisciplinat (ca să atragă atenţia)
• Să devină mincinos (ca să atragă atenţia)
• Să devină hoţ (ca să atragă atenţia sau pentru că a ajuns, din lip-

să de supraveghere şi îndrumare, într-un anturaj de delincvenţi)
• Apuca de droguri şi prostituţie
• Să fugă de acasă
• Să abandoneze şcoala

Se cuvine să menţionez că una dintre cele mai mari probleme cărora
societatea românească trebuie să le facă faţă este neglijarea copiilor.



Sărăcia, problemele sociale, greutăţile de tot felul i-au determinat pe
mulţi părinţi să-~icaute de lucru în străinătate, Iăsându-~i aici copiii
în grija te miri cui, fără un control strict asupra educaţiei ~iîngrijirii
pe care le primesc, de multe ori, chiar fără să ţină legătura cu ei (vezi
"Copilul ~ifamilia"). Chat-ul ~iconcediile făcute împreună sunt bune,
dar nici pe departe nu ajung relaţiei.

Chiar când nu sunt siliţi să plece din ţară ~i să-i lase în urmă, mulţi
părinţi sunt atât de pr~i cu serviciul, încât nu î~imai fac timp şi pen-
tru copiii lor. Se văd cu ei prea puţin în fiecare zi ~iîn weekend şi ei
cresc, problemele lor devenind tot mai multe ~i tot mai serioase, pe
măsură ce înstrăinarea faţă de părinte cre~te. Vorbitul la telefon nu
tine loc de relatie., ,

Pentru fiecare părinte responsabit prioritate a numărul unu este co-
pilullui. De multe ori, spunem "sacrific totul de dragul lui", însă, ade-
sea, cel sacrificat este chiar copilul.

Prima lecţie de demnitate pe care o dai copilului tău este să ai cuvânt
în faţa lui. E o lecţie obligatorie pentru că nimic nu erodează mai re-
pede autoritatea unui părinte decât promisiunile neîndeplinite şi ame-
ninţările de~arte, pe care i le face copilului pe negândite,uneori doar
ca să scape de gura lui ori ca să-I "cuminţească" pe moment. Treptat.
toate vorbele tale aruncate în vânt îl fac pe copil să î~ipiardă încrede-
rea în tine ~i,cu timput îţi va fi tot mai greu să te faci ascultat, crezut
~irespectat de el.

I-am sfătuit pe părinţi să renunţe să mai spună tot ce le vine în min-
te când sunt enervaţi, exaspera ţi, obosiţi. Copiii nu uită nici promi-



siunile, nici ameninţările şi îşi aduc aminte exact când te aştepţi cel
mai puţin. Acel "Da, de câte ori nu mi-ai spus aşa?", pe care micuţul
ţi-l spune pe un ton de reproş sau în zeflemea, e sinonim cu "Dar când
ai avut tu cuvânt?". E semn că, în ochii lui, vorbele tale încep să nu
mai însemne mare lucru, că nu te mai ia în serios. Dacă azi îi spui "du-
pă-amiază, când mă întorc de la serviciu, mergem în parc, la maşinu-
ţe" şi, când vii, te faci că plouă sau, mai grav, îl repezi cu un "taci,
măi, că doar n-am vorbit serios!"(???), în loc să-ţi ceri scuze că eşti
obosit şi să faceţi altceva plăcut, în casă, cum să te mai creadă el mâi-
ne când îi spui "dacă nu bei Iăptic, nu creşti mare şi voinic"? Cum să
te mai creadă când îl laşi la grădiniţă spunându-i că vii să-I iei la amia-
ză? Încetul cu încetul, el nu mai poate deosebi când vorbeşti serios şi
când doar arunci cu vorbe şi tendinţa lui va fi să te respecte din ce în
ce mai puţin, chiar dacă, de frică, va face ce îi spui.

Un adult care face mereu promisiuni unui copil şi nu şi le ţine îl hră-
neşte cu iluzii şi, implicit, îl va dezamăgi. De iubit, el tot o să te iu-
bească, doar eşti tăticul sau mămica lui, dar, de respectat, te va res-
pecta mai puţin şi va crede mai puţin în tine. Crescând, va deprinde
să fie ca tine - un om fără cuvânt.

Caz
Nicoleta (3 ani) se încăpăţânează să facă numai ce vrea ea. Mama, ca să o potoleas-
că, îi promite orice îi trece prin cap. Uneori, îi oferă răsplata promisă, de cele mai
multe ori, neavând bani, nu. Nicoleta s-a lăsat păcălită în mai multe rânduri şi, de
fiecare dată când a realizat că mama a minţit-o, şi-a plâns în hohote dezamăgirea
şi neputinţa. A ajuns să refuze complet să mai coopereze şi se manifestă zgomotos
ori de câte ori nu are chef să facă ceea ce îi cere mama şi orice i-ar mai promite ea.
Exasperată, mama a ajuns să o bată pe micuţă ("argumentul" forţei). Evident, fără
folos. Pentru ea, este esenţial să-şi redobândească credibilitatea în ochii fetiţei dacă
vrea să o mai asculte, aşa că am învăţat-o să-i facă nişte "promisiuni" mai potrivi-
te şi mai uşor de pus în practică. În oraş, când nu se poartă frumos, nu-i ia gumă,
bombonele, prăjituri şi alte cele, ci primeşte un avertisment - "mergem acasă" -
scurt şi ferm - şi "nu mai ieşim până când nu te porţi civilizat". Când nu vrea să
vină la masă, nu i se promite desertul care nu există, ci primeşte alt avertisment:
"Nu mai mănânci nimic până la următoarea masă, e alegerea ta". Când refuză să
meargă la culcare la ora stabilită, nu primeşte decât un .,îţi promit că nu-ţi mai ci-
tesc nici o poveste înainte de culcare". Confruntată cu astfel de "promisiuni" (pe



care mama le-a şi pus în practică la momentul potrivit) Nicoleta a încetat şantajul
şi a devenit mai ascultătoare.

Se prea poate ca, de multe ori, chiar când ai cele mai bune intenţii de
a-ţi respecta promisiunile, să nu reuşeşti din motive care nu ţin de
tine. Dezamăgirea copilului este însă la fel de dureroasă şi toată lu-
mea suferă. Ca să eviţi astfel de situaţii, fă mai puţine promisiuni şi
surprinde-l plăcut. Decât o promisiune neonorată, mai bine o surpri-
ză plăcută.

încă şi mai grave sunt ameninţările deşarte care îţi surpă autoritatea
cum surpă apa malul şi, în curând, n-ai să-ţi mai poţi disciplina copi-
luL "Dănuţ, vino acasă că de nu, rămâi pe afară." Pe Dănuţ îl umflă
râsul: "Auzi la ea, cum să nu mă mai lase în casă?". Îţi sună cunoscut?

Caz
Razvan (4 ani) o loveşte din când în când pe surioara lui de 18 luni. De ciudă, cel mai
des, alteori, în joacă. De fiecare dată, mama se mulţumeşte să-I certe: "Dac-o mai
loveşti, nu ştiu ce-ţi fac!". Răzvan se hlizeşte, are şi de ce, mama nu-i face nidoda-
tă nimic, strigă şi ea aşa, degeaba. Provocator, micuţul se uită fix la ea, mijeşte octm,
râde mânzeşte şi-i mai trage una surorii lui, demonstrativ, poate-poate o va face pe
mama să spună ce anumeîi va face. Măcar de data asta! "Las-o în pace!", ţipă ea şi
face un pas către el, ca şi când s-ar repezi asupra lui. Atât. Bebeluşul se pune pe
plâns. Aşa e de fiecare dată. Numai când Răzvan întrece măsura, mama îl bate. Pr0-
blema lui e gelozia (vezi "Copilul şi familia") şi o învăţ pe mamă cum să-i dea şi lui
atenţie, dar şi să-I pună la colţ (nu au o cameră a aducerii aminte) drept sancţiune
pentru actele lui de neascultare şi de violenţă. Îmi spune că a mai încercat, fără suc-
ces. Aîncercat de câteva ori să-I sancţioneze, el a sfidat-o, a plecat. Dacă a insistat,
s-a pus pe plâns şi a înmuiat-o, aşa că şi'a găsit singură scuze de fiecare dată, după
fiecare eşec: "Lasă, acum s·a învăţat minte, a văzut ce înseamnă". Îmi spune .N-am
ce să-i fac, doar n-o să-I batîn cuie?". Acum, Răzvan e pe mâna mea. Îi maiexpfic
o dată că nu e frumos să lovească, îi face rău bebeluşului şi mama suferă. Mama il
iubeşte şi pe el - nu are de ce să fie gelos pe bebeluş, dar trebuie să o hrănească
mai des. Aşa sunt copiii mici, aşa a fost şi el. ÎI avertizez că mă ţin de cuvânt, dar li
dau ocazia să-şi corijeze singur purtarea. Aşa e corect faţă de el. Însă lui Răzvan tot
nu-i vine să creadă. Mai mult ca să mă încerce, dă în Georgia. ÎI pun la colţ neintăr-
ziat şi el, mut de uimire, îngaimă "eşti bolnavă?", adică, cum îndrăznesc să-I pe-
depsesc când pe el nu-I pedepseşte nimeni??? Pleacă de la colţ sfidător. ÎI ducînapoi
şi-i spun că până nu trec cele cinci minute, ca să ştie altă dată să nu mai dea în ea.



şi nu-şi cere iertare, nu are voie să facă nimic: nu tu joacă, nu tu pe afară, nu tu la
televizor, nimic! Tonul meu serios îl pune pe gânduri. Se conformează şi, spre sur-
prinderea mea, se pune singur la colţ, în genunchi, cu mâinile sus - "ca la grădini-
ţă", mă lămureşte el. Aha, acolo acceptă să "plătească" pentru faptele sale, nu con-
testă autoritatea educatoarei. ÎI opresc - "rămâi în picioare, cu braţele pe lângă
trup, e suficient, eu vreau doar să îţi aduci aminte că a lovi pe cineva e un lucru rău".
Sancţiunea nu e o tortură, ci un mod de a-I face să asocieze comiterea unei fapte
rele cu o urmare neplăcută. Peste câteva zile, mama are ocazia să îşi afirme hotărâ-
rea. În absenţa mea, Răzvan îi contestă din nou decizia, dar, văzând-o că nu mai ce-
dează ca în alte dăţi, o ia altfel: "N-ai vrea să nu mai faci pe Supernanny?". Copilul
nici nu mai credea că mama lui poate să aibă fermitatea şi tăria pe care pretindea
că le are! Atât de mult se erodase autoritatea ei în ochii lui! Mai importantă însă a
fost "vindecarea" lui Răzvan de gelozia faţă de bebeluş (vezi Gelozia).

Caz

Elisabeta (5 ani) plânge ori de câte ori mama pleacă la muncă. Despărţirea lor se
transformă într-un calvar zilnic. Copilul se agaţă de mamă disperat, deşi femeia se
întoarce acasă seară de seară, la aceeaşi oră. Nimeni din familie nu are nici o expli-
caţie. După câteva zile, observ că mama (care nu ştie cum să-i impună copilului res-
pect şi micuţa o joacă pe degete) are, invariabil, o singură "soluţie" de a o cuminţi:
o ameninţă că pleacă la alt copil, că nu o mai iubeşte pentru că e "reali. În loc de răs-
puns, Elisabeta o linguşeşte, îi spune mamei "taci, taci", râde ca să o facă şi pe ea
să izbucnească în râs, dar, de ascultat, nu o ascultă. Vorbele mamei par să nu aibă
nici un efect, dar, de fapt, ele seamănă îndoiala în sufletul copilei care nu este su-
ficient de mare să-şi dea seama că mama nu vorbeşte serios. De aceea, ori de câte
ori femeia pleacă de acasă, Elisabetei i se face frică închipuindu-şi că, poate, de
"data asta" mama şi-ar putea puneîn practică ameninţarea. Circul e gata.

Cele mai grave ameninţări sunt "nu te mai iubesc", "mă duc la alt co-
pil", "te alung de la casa mea". E clar că nu ai de gând să pui nimic
în practică, din start sunt vorbe în vânt. De9i copilul le tratează sfidă-
tor pe moment, în sufletul lui se cuibăre9te îndoiala care îi alimentea-
ză spaima de a nu fi părăsit, abandonat. Aceste spaime vor ie9i la su-
prafaţă ori de câte ori va trebui să te desparţi de copil (fie 9inumai să
mergi la serviciu sau la culcare). De fiecare dată el se gânde9te "dacă
acum chiar are de gând să plece, să mă părăsească?". Şi când îlla9i la
grădiniţă sau la bunici sau în grija altcuiva, el poate să creadă că vrei
să-I abandonezi acolo, că nu te mai întorci după el. Se pune pe plâns
şi face o scenă de nu înţelegi ce are. Are o mare spaimă!



Vorbele, odată rostite, nu mai pot fi luate înapoi. Ai grijă ce spui co-
pilului tău, ai grijă ce îi promiţi. Când arunci cu vorbe, rămâi fără cu-
vânt.

Încrederea copilului în cuvântul tău se {re)câştigă pas cu pas, cu răb-
dare şi perseverenţă, nu dintr-o dată. Nu te aştepta să ai succes din pri-
ma zi, cine s-a fript o dată suflă şi în iaurt! Orice mişcare greşită pe care
o faci, orice promisiune/ameninţare (oricât de măruntă), dacă nu o
duci la îndeplinire (ai uitat, ţi-a trecut supărarea~ nu ai timp, nu mai
vrei), te trimite înapoi la linia de start. Cântăreşte-ţi bine vorbele!

Mama nu ne-a permis niciodată mie şi surorii mele să stăm în casă
despuiate, îmbrăcate sumar, în halate sau în pijamale. Nici măcar când
eram mici. Pe vremea aceea, nu înţelegeam de ce mama mea ţinea la
acest "moft", în timp ce alţi copii (ba chiar şi părinţii lor) stăteau în
casă îmbrăcaţi în pijama şi, când deschideau uşa, îşi iţeau stânjeniţi
numai capul.

ştiu că, în multe dintre apartamentele noastre de bloc, încăpătoare cât
o vizuină de iepure, e greu să ai camera ta, dulapul tău de haine, baia
ta, intimitate a ta. Traiul la bloc, unde totul este la vedere, unde proxi-
mitatea faţă de o altă persoană se reduce la câţiva centimetri, a schim-
bat relaţiile de familie. Familii cu unul chiar şi mai mulţi copii sunt ne-
voite să trăiască precum sardinele în cutie, îngrămădiţi toţi într-o
garsonieră confort II sau, împreună cu socrii, într-un apartament de
două camere nedecomandate. E mai degrabă viermuire decât \ieţuire.

Uneori, ne vedem prea de aproape unii pe alţii; ne îngrămădim unii
în alţii la aceeaşi toaletă, pereţii din prefabricate de beton nu izolea-
ză prea bine sunetele (multe, extrem de jenante), ajungi să tânjeşti



după un colţ unde să te poţi retrage o jumătate de oră, fără să fii de-
ranjat de ceilalţi.

Vara, căldura şi lipsa aerului condiţionat ne obligă să stăm mai mult
dezbrăcaţi decât îmbrăcaţi în locuinţele încinse de beton, dar nici mă-
car în aceste condiţii nu cred că trebuie să ignorăm grija pentru o ţi-
nută decentă şi o igienă impecabilă. Ba, aş spune, cu atât mai mult!

Dacă în zilele lucrătoare mai mult suntem plecaţi decât pe acasă, sfâr-
şitul de săptămână este o provocare! E drept, poate ţi-ai dori să lene-
veşti până la prânz în faţa televizorului, dar încearcă să vizualizezi
imaginea aceasta: un adult în pijamalele transpirate/training şifonat
şi pătat, cu sau fără un halat aruncat neglijent pe deasupra, fără să fi
făcut duş, fără să se fi bărbierit, cu părul în neorânduială şi dinţii nă-
clăiţi. Hm, dacă omul cavernelor ar fi avut cafea, ţigări şi ziare, pro-
babil ar fi arătat la fel. Desigur, putem avea cu toţii zile proaste, dar
întâmplarea e ceva şi obiceiul altceva.

Un părinte care nu e atent cu ţinuta sa în faţa copilului îşi demolea-
ză singur piedestalul. În plus, e un exemplu cras de neglijenţă şi lip-
să de igienă. O ţinută decentă, îngrijită şi o bună igienă personală im-
pun respect. Opusul poate stârni dezgust şi, cu siguranţă, îi formează
copilului obiceiuri proaste.

Insist asupra acestui punct nu dintr-o pudibonderie desuetă, ci pen-
tru că orice copil are un ochi atent pentru detalii şi un spirit de ob-
servaţie de neegalat. Anumite haine mai degrabă descoperă decât
îmbracă şi lasă să se ghicească mai mult decât se cuvine. Copilul e
curios din fire şi nu-şi fereşte privirea. De multe ori, el singur în-
cearcă să te pândească, să vadă cum arăţi gol. Nu poţi anticipa care
va fi efectul goliciunii tale asupra lui - poate fi ruşine, stânjeneală,
nelinişte, îngrijorare, frică, amuzament, tulburare, n-ai de unde şti,
reacţiile sunt dintre cele mai diverse. Tot din acest motiv, nu consi-
der indicat să faci baie sau duş împreună cu el ori să mergeţi cu



toată familia pe o plajă de nudişti (unde s-ar putea să te pună în si-
tuaţii penibile din pricină că se uită prea insistent la persoanele pre-
zente ori pune întrebări stânjenitoare). Mai bine evită aceste situa-
ţii, s-ar putea să roşeşti.

Copilul işi investeşte părintele cu o anumită sacralitate.
Nu o distruge.
Lasă-i nealterată, peste ani, icoana ta in amintirea lui...

Dacă tu şi partenerul tău sunteţi un cuplu fierbinte, o dată ce ai în
casă un copil e bine să-ţi mai temperezi manifestările pasionale. Cna
e dragostea părinţilor de care copiii se bucură (chiar şi când sunt ge-
loşi pentru că mama şi tata se pupă), altceva erotismul, pipăiala, să-
rutul pasional, limbajul insinuant. Păstrează-ţi fanteziile amoroase în
intimitate a dormitorului şi nu risca nici seara, nici dimineaţa, când
micuţul vostru ar putea să nu doarmă profund şi să fie alertat de zgo-
motele şi gemetele ce răzbat din dormitorul vostru. Asigură-te că ai
o cheie sau un mic zăvor la uşă (nici nu ştii de câte scene penibile te
poate salva!). Un copil mic ce îşi surprinde părinţii în timpul actului
sexual nu va înţelege exact ce se întâmplă, dar se poate alarma. Poa-
te chiar să o privească chiorâş pe mama (pentru că îi "face tatei ce'-a
rău") sau să se supere pe tata (pentru că o "chinuie pe mama", altfel
de ce ar ţipa?).

Chiar atunci când cresc şi ştiu totul despre sex, copiilor nu le place să
se gândească la faptul că este ceva ce li se întâmplă ~i părinţilor lui! Pen-
tru copil, părinţii au o anume aură sacrosanctă. Îmi aduc aminte când
am învăţat la biologie despre reproducere - refuzam să cred, în du-
da evidenţelor ştiinţifice, că părinţii mei au fost în stare de a~aceva! Nu
te amăgi că, astăzi, copiii sunt cu totul altfel "decât pe vremea noas-
tră". Recunoaşte cinstit că nici tu, ca adult, nu îţi doreşti să fii martor
sau să intri în detaliile vieţii intime ale părinţilor tăi. Şi e cât se poate
de decent din partea ta.



3.10.5 Limbajul, manierele, atitudinea faţă de membrii familiei
şi comportamentul În public

Sunt tot atâtea manifestări ale demnităţii tale ce impun respectul co-
pilului pentru tine sau tot atâţia factori pentru care te poate descon-
sidera. Dacă, la masă, molfăi cu gura deschisă, te scobeşti în nas, vor-
beşti vulgar, răstit, te cerţi, injuri, dacă pe stradă scuipi pe jos, faci pipi
în ganguri, îmbrânceşti lumea din jur, faci gesturi indecente, copilul
te copiază, crezând ca aşa e normal să se comporte, dar se va compor-
ta aşa şi faţă de tine. Invectivele pe care le aude în gura părinţilor şi
le însuşeşte şi le foloseşte cu tot atât aplomb ca ei. Ce pretenţie să mai
ai de la et ce respect, ce consideraţie? Când aude la tata: "Fă, c***o,
de ce e ciorba rece?", ce altceva să creadă despre mama? Când o aude
pe mama spunând: "Laba****e,de nimic nu eşti în stare!", ce să crea-
dă despre tata? Cum are prilejut cum li se adresează părinţilor în
exact aceeaşi manieră. Şi pe bună dreptate, doar ei i-au arătat!

Ştiu că suntem neam de latini, dar eu pledez pentru a ne controla
emoţiile mai ales de faţă cu copilul. Reacţiile noastre nu trebuie să fie
exagerate nici la bucurie, nici la supărare, nici la mânie, nici la frus-
trare, nici când suntem dezamăgiţi, nici când suntem uimiţi şi cu atât
mai puţin atunci când suntem trişti, disperaţi, descurajaţi.

Când nu ne controlăm emoţiile riscăm să îi jignim grav pe cei din jur,
dar pe copil îl putem speria, deprima, năuci.

Râsul gros poate fi ofensator pentru un copil care a căzut pe burtă; el
crede că nu-ţi pasă de el ori că te bucuri că s-a lovit. Chiar dacă te-a
amuzat poziţia caraghioasă în care a ajuns, nu strică să fii ceva mai
rezervat. Copiii sunt atât de sensibili!

Ofensatoare este şi curiozitatea nestăpânită a întrebărilor care mai
mult ne scormonesc în suflet decât ne ajută să ne descărcăm ofut dar.
şi uimirea, surpriza pot fi ofensatoare CVai, dragă, chiar te-ai mări-



tat? N-aş fi crezut, chiar nu-mi vine să cred!"). Copilul se poate simţi
jignit atunci când te arăţi exagerat de uimit faţă de o realizare a lui -
arată că nu-l credeai în stare, că nu aveai încredere în el ("Ai făcut tu
desenul acesta? Singur? Nu te cred, te-a ajutat cineva. Nu?!") - sau
faţă de o boacănă a lui - ca şi cum el n-are voie să greşească şi
greşind s-a transformat într-o fiinţă inferioară.

Dezamăgirea ta profundă faţă de un eşec al său, faţă de o nereuşită,
nu numai că-i adânceşte tristeţe a, dar îi erodează semnificativ şi în-
crederea şi respectul de sine ("Cum ai putut să nu sari în concurs nid
cât ai sărit la antrenamente? Degeaba te mai duci, înseamnă că nu eşti
bun de nimic!").

Când din nimic tu faci o dramă cu accente de telenovelă, rişti să exa-
gerezi suferinţa unui copil, să-i răsuceşti cuţitul în rană în loc să-i
aduci alinare. S-au văzut atâtea cazuri când, din cauza unei note
proaste, copilul s-a spânzurat de frica părinţilor! Sau şi-a luat \iaţa
de ruşine că diriginta l-a jignit la şcoală, în faţa clasei. E incredibil, dar
aşa ceva se întâmplă atunci când adultul face, în faţa copilului, din-
tr-un lucru de nimic o dramă cu accent de telenovelă. Suferinţa pe
care tu i-o pricinuieşti copilului fiindcă nu te poţi stăpâni îl chinuie
mult după ce ţie ţi-a trecut mânia.

Copiii trăiesc emoţiile mult mai intens decât adulţii ~i, de aceea, sunt
mult mai sensibili, mai fragili, mai vulnerabili ~i mai u~or de rănit de-
cât noi.
Mai multă reţinere in manifestarea sentimentelor nu strică.

Plânsul, disperarea, panica adultului pot traumatiza suplimentar un
copil. Pentru el, decesul cuiva din familie poate fi încă şi mai drama-
tic decât pentru tine - mintea lui atât de tânără, sufletul lui plin de
viaţă nu concep şi nu pot să accepte ceva atât de definitiv şi trist ca
moartea. Divorţul părinţilor este o dramă care are cu totul şi cu totul
alte dimensiuni pentru el decât are pentru tine. El nu pierde un soţ
sau o nevastă, ci pe tata sau pe mama. Dacă pentru tine există (oricât



de infimă) şansa de "a-ţi reface viaţa", pentru el, pierderea e irepara-
bilă. Oricât de mare ţi-e suferinţa, a lui e încă şi mai profundă. Nu i-o
amplifica.

Caz
Îmi aduc aminte de mama când a murit bunicul, tatăl ei. A plâns o zi întreagă în ho-
hote, fără să ne mai bage pe noi, copiii, în seamă, fără să realizeze că o priveam trişti
şi neputincioşi şi disperaţi că e nemângâiată. Plânsul ei era contagios. Dar când a
început a se jeli că a rămas singură pe lume (mama ei murise pe când ea nu avea
decât opt ani), m-am simţi jignită: cum adică, dar noice eram? Eu, sora mea, tata,
noi eram nimeni, nu contam pentru ea? Noi, copiii, nici nu mai îndrăzneam să res-
pirăm, vorbeam în şoaptă şi ne simţeam invizibili. Mama a fost tristă şi a plâns luni
de zile. O ascultam povestind printre lacrimi tot felul de episoade din viaţa lor; ştiam
că nu am cuvinte să o alin, dar o ascultam - vedeam că îi face bine. Aveam 11ani.
Laînceput, am fost plină de compasiune însă, pe urmă, compasiunea mea s-a trans-
format în frustrare, apoi, frustrarea în exasperare. Ajunsesem să ştiu exact "când îi
vine criza" şi să-mi caut de treabă în altă parte. Îmi venea să-i strig "Mai termină
odată! Am şi eu problemele mele, dar nu te bat la cap cu ele cum faci tu!". Un an de
zile încheiat a purtat doliu şi mă uitam la pantofii ei roşii din lac (preferaţii mei!) de-
primată, gândindu-mă că vor rămâne în dulap pentru totdeauna. În ziua în care a
renunţat la hainele cernite, soarele a strălucit mai tare.

N-aş vrea să fiu înţeleasă greşit: eu sunt pentru comunicare, pentru
împărtăşirea sentimentelor, pentru înţelegerea reciprocă. Toate aces-
tea sunt ingrediente absolut necesare pentru relaţia părinte-copil, pen-
tru o viaţă de familie armonioasă, calmă, frumoasă. Experienţele de
viaţă prin care trecem împreună, momentele de bucurie, de anxieta-
te, de tristeţe ne unesc la bine şi la rău, dar trebuie ca totul să fie cu
demnitate şi măsură, altfel devenim nişte caricaturi. Şiniţel cabotini ...



4. Nevoile copilului

Un caz celebru
Laurence Stephen Lowery este unul dintre cei mai importanţi pictori englezi ai se-
colului XX, despre care eu n-am ştiut nimic mai înainte să vizitez centrul cultural
care îi poartă numele, în oraşul său natal, Manchester, unde a trăit şi a pictat toată
viaţa. Oamenii săi "beţe de chibrit" l-au făcut celebru şi, în clipa în care i-am privit
pentru prima dată tablourile, m-au izbit tristeţea şi sentimentul de însingurare care
le domină. Individul este un băţ de chibrit ce se consumă fulgurant şi anonim prin-
tre multe alte beţe de chibrit care ard asemenea lui. Oamenii pânzelor sale respiră
toţi această imensă, tăcută tristeţe şi singurătate pe care am simţit-o instinctiv ca

. fiind a pictorului. De abia când i-am aflat povestea, am înţeles şi de ce.
Laurie a fost copil unic. Tatăl lui s-a stins din viaţă timpuriu, lăsând familiei moş-
tenire o mulţime de datorii. Mama l-a tratat cu asprime şi răceală pe Laurie şi nu
i-a apreciat niciodată talentul, desconsiderându-I şi dorindu-şi ca unicul ei fiu să
devină ... contabil! Nedevenind contabil şi neîmplinindu-i visul, ea l-a desconside-
rat şi l-a tratat ca pe un ratat, un om bun de nimic. La moartea timpurie a soţului,
mama a căzut "brusc" la pat, nesuferind totuşi de nici o boală anume ... Tânărul la-
urie a rămas cu ea să o îngrijească şi s-o întreţină renunţând, cuminte şi generos,
la viaţa personală, la orice relaţie, la ideea de căsătorie şi de întemeiere a unei fa-
milii proprii ca să-i poată dărui ei tot timpul, atenţia şi eforturile sale, păstrând pen-
tru sine o singură plăcere - pictura. A făcut totul cu un devotament exemplar, până
la moartea ei, dar mama a rămas nemulţumită şi nemângâiată până în ultima efi-
pă din cauza "ratatului" ei fiu. Puţinii apropiaţi ai casei ştiu că mama nu I-aînvred-
nicit nici măcar o dată cu vreun cuvânt de apreciere, nici măcar atunci când tatHo-
urile şi desenele lui au început să fie admirate de o lume întreagă. Laurie a îmbătrărrit
singur şi s-a stins din viaţă trist şi retras, înconjurat de câteva tablouri, în casa pă-
rintească - povestea tristă, cu chibrituri, a unui alt copil singur şi nemângâiat, o
versiune englezească, reală, a basmului lui Andersen.

Câte versiuni există, oare, în toată lumea? Câţi adulţi nu tânjesc după
un singur cuvânt bun de la mama, de la tatăl lor, deşi au deja ei în-
şişi nepoţi ...



Caz
Robert are 60 de ani şi este tatăl unei tinere inteligente şi încântătoare. Rar am
văzut o relaţie părinte-copii atât de armonioasă, de duioasă, de echilibrată, un
respect profund de ambele părţi, o comunicare atât de deschisă, o cunoaştere
reciprocă deplină. L-am întrebat, nu fără admiraţie, care este secretul. Răspun-
sul m-a uimit: ,,0 plac. Întotdeauna mi-a plăcut de ea, e o persoană minunată,
îmi place cum gândeşte, cum se poartă, îmi place tot ce face, mi-a plăcut de ea
de când a venit pe lume. Nu o iubesc doar pentru că e copilul meu, mie chiar îmi
place de ea, îmi place personalitatea ei, are umor, îmi place să facem conversa-
ţie, să mergem împreună la un teatru, la un restaurant. Îmi place cum seîmbra-
că, îmi place aşa cum e". ÎI întreb de ce accentuează asupra faptului că o place.
"Pentru că a-ţi iubi copilul nu mi se pare de ajuns", îmi răspunde Robert. "Cei
mai mulţi oameni îşi iubesc copiii, normal. Pune-le această întrebare şi te vor
privi ciudat, ca şi cum i-ai lua peste picior: Evident că-1 iubesc, îţi vor spune ei,
îi dau tot ce are nevoie, am grijă de el, îl port în şcoli, îi dau bani de buzunar, îi
plătesc vacanţele, îl ajut etc. Dar eu nu cred că sunt mulţi cei care îşi plac pro-
priii copii. Or, aceasta este cu totul altă discuţie. Nu crezi? Uite, eu, de pildă, sunt
un copil pe care tata nu l-a plăcut şi nici măcar nu s-a străduit să disimuleze
acest lucru toată viaţa, Dumnezeu să-I ierte."

Teoriaprietenului Robert m-a pus serios pe gânduri. Am început, de
atunci, să analizez cu toată atenţia relaţia părinte-copil şi din acest
unghi. Am început cu mine. Mă place mama? Da, categoric, întotdea-
una m-a plăcut, m-a apreciat şi m-a criticat atunci când am meritat.
M-a înţeles, chiar şi când nu a fost de acord cu mine. A fost, totdeau-
na, mândră de mine. Dar tata? În privinţa lui, n-am fost niciodată si-
gură. Nu cu mult înainte de a începe să scriu această carte, şi-a ma-
nifestat deschis nemulţumirea faţă de faptul că am acceptat să fiu
"Supernanny". "Mai bine te-ai apuca de ceva serios", a conchis el sec
şi dezamăgit, Iăsându-mă perplexă. Mda ...

Îţi place de el aşa cum este, chiar dacă nu e tocmai aşa cum l-ai vi-
sat, nu are ochii tăi albaştri, părul zulufat şi auriu al soţiei, ori na-
sul fin, gura frumoasă ale mamei tale, chiar dacă nu ţi-a moştenit
nici unul dintre talente şi nu e interesat de nimic din ceea ce te in-
teresează pe tine?



Răspunde-ţi în intimitate a acestei lecturi - nimeni nu-ţi aude gân-
durile. Sincer, îl placi? Dacă da, de ce? Ce admiri la el? Dacă nu, de
ce? Ce nu-ţi convine?

Întreabă-te apoi de nu cumva ţi-ai făcut tu o imagine despre el, de-
spre cum o să fie şi ce va face, încă mai înainte de a se naşte şi nici
acum nu vrei să renunţi la plăsmuirea ta. E ca şi cum ai avea nişte pie-
se de puzzle care compun o altă imagine decât ce credeai, însă te în-
căpăţânezi să le tot aranjezi, doar-doar vei reuşi să alcătuieşti dese-
nul pe care ţi l-ai propus.

Caz
Adrian are 9 ani şi nimic nu pare că-1 interesează: nici sportul, nici şcoala, nici lec-
tura, nici măcar să se joace cu copiii de la bloc. Are numai o pereche de tineri ve-
cini la care îi place să meargă în vizită şi cam atât. Tatăl său este un bărbat de vâr-
stă a treia, care lucrează mult să îşi ţină toată familia şi mai are un fiu de aproape
30 de ani, dintr-o căsnicie anterioară, un om realizat profesional şi de care tata
este extrem de mândru - vorbeşte adesea despre el în termeni elogioşi. Despre
Adrian însă nu are o părere (prea) bună şi nu se sfieşte să i-o spună în faţă. Acest
copil e o dezamăgire pentru el şi n-am auzit niciodată, în decurs de două săptă-
mâni, să-i spună vreun cuvânt de laudă sau de apreciere. Trece pe lângă copil fără
să-I bage în seamă, se duce direct la el în camera lui să citească ziarul, să se uite
la televizor. Dacă e în toane bune, îl primeşte pe băiat să se hârjonească un pic. În
rest, orice face copilul, îl deranjează: când se joacă cu câinele, face zgomot, când
aleargă, face zgomot, când nu mănâncă, nu e bine, când nu-şi face temele, iar nu
e bine. Vrea să-I cultive şi i-a cumpărat o ditamai Enciclopedia pentru copii care
arată ca un ceaslov bisericesc. Băiatului nu-i place să citească (cum, din păcate,
celor mai mulţi copii de acum). Încerc să mă pun în pielea băiatului. Carevasăzi-
că, n-am mâncat sushi, dar cineva vrea să mă convingă ce gustos e trântindu-m;
în farfurie un peşte crud întreg! Aş voma instantaneu! Cam aşa îi vine şi lui Adrian
când tata îi trânteşte în braţe enciclopedia cu un superior "Ia şi citeşte!". Copilul
face o mutriţă exasperată, ia cărţoiul, îl deschide la nimereală şi citeşte ... chipuri-
le. Gândurile-i zboară cine ştie pe unde ... ÎI întreb în şoaptă: "Nu-ţi place, nu?". Îl
e teamă să recunoască, zâmbeşte şi aprobă din ochi. "Dar ce-ţi place cel mai mult?",
continui eu pe acelaşi ton conspirativ. Îmi replică instantaneu, cu un oftat: uSă stau
cu tata!". Voi/a! Domnul cel atât de dezamăgit de faptul că fiul lui nu are nici 01n-
cii naţie către un domeniu sau altul habar n-avea că subiectul cel mai interesant



pentru copilul lui era chiar el - tăticullui! Dacă l-ar fi plăcut puţin mai mult pe
Adrian, ar fi descoperit că fiul său l-a aşezat tocmai pe el pe tronul lui Zeus în Olim-
pul zeilor săi personali.

Uite aşa ni se întâmplă când, privind în depărtări, căutând lacomi cu
privirea să zărim flăcări jucând peste comori fabuloase, călcăm în pi-
doare, îngropând în noroi, bănuţul de aur ce ne-a ieşit în cale.

Caz
Valentina are 38 ani, s-a măritat de timpuriu şi are două fete, Andreea (11ani) şi Mă-
dălina (14 ani). Soţul a părăsit-o pe când cea mare avea 6 ani, iar cea mică 3 (nici nu
şi-I mai aduce aminte). De atunci, tatăl nu le-a mai văzut niciodată, nu ţin legătura
nici măcar la telefon, deşi locuiesc în acelaşi cartier. Valentinei nu i-a fost uşor să
crească singură doi copii cu un singur salariu, având, pe deasupra, grijă şi de cei doi
părinţi ai ei, în vârstă, bolnavi, cu probleme. Îi înţeleg amarui - nu şi-a trăit deloc ti-
nereţea. Ce nu pot pricepe este de ce pe cea mică o adoră (şi îi arată acest lucru fă-
ţiş), iar pe cea mare nu o poate suferi (tot în mod făţiş), deşi are o înfăţişare şi o per-
sonalitate plăcute, e mai să ritoa re şi mai pUţin dificilă decât mezina. La un moment
dat, fata cea mare (vizibil, o viitoare frumuseţe) îmi vorbeşte despre divorţ, despre
cum le-a părăsit taticul, despre cât de mult suferă pentru că nu vorbeşte cu ele. Face
o pauză răsucindu-şi, cu privirea în gol, o şuviţă din părul lung pe deget. "Ştii, eu se-
măn cu el. .." Zâmbeşte trist, cumva cu subînţeles. Pricep de ce e ea "oaia neagră";
mama, ori de câte ori o priveşte, vede în ea pe tatăl fetelor, pe soţul care a trădat-o şi
a părăsit-o. No comment! Copila ştie foarte bine acest lucru. Ştie că, la divorţ, mama
a pierdut un soţ, Andreea un tătic, dar ea o întreagă familie. Nici eu, nici altcineva
nu-i poate alina suferinţa, nimeni în afară de mama. Trag nădejde că, odată, înain-
te să fie prea târziu pentru relaţia dintre ele, Valentina va înţelege că nu Mădălina şi-a
ales combinaţia genetică, după cum nu e vinovată nici de căsnicia ei ratată.

Copilul te iubeşte aşa cum eşti şi nu te-ar schimba cu nimeni.
Întoarce-i favorul!

Se întâmplă adesea ca mamele să fie atât de frustrate de comporta-
mentul partenerului (mai ales dacă sunt părăsite!), încât, chiar incon-
ştient, vor parcă să şteargă de pe chipul copilului zestrea de gene a
tatălui. Nereuşind, transferă asupra lui zaţul resentimentelor şi nu-şi
mai plac copilul oricât de bun/frumos/talentat/deosebit ar fi (vezi
"Atmosfera din familie").



Poţi să-ţi iubeşti copilul, dar e o întrebare dacă îl şi placi. Pentru eL
cele două noţiuni sunt una. Dacă nu se simte iubit, crede că nu-l placi
şi dacă nu-i arăţi că-I iubeşti, nu te crede.

Unii spun: pe copil, să-I săruţi doar în somn. Mă întreb cum s-ar simţi
ei dacă partenerul/partenera nu i-ar săruta niciodată, nu i-ar mângâ-
ia, oricât de frumos şi politicos i-ar trata?

Alţii le cumpără ceva în fiecare zi şi le satisfac toate mofturile crezând
că, astfel, compensează lipsa lor. My love won't cost a thing3 spune un
cântec.

Ce-ai crede dacă partenerul ţi-ar spune mereu că te iubeşte, dar nu ar
remarca nimic din tot ce faci de dragul său, nu te-ar lăuda pentru suc-
cesele tale, nu te-ar încuraja când eziţi, nu te-ar aprecia pentru felul
în care te îmbraci, nu te-ar întreba cum îţi merge la serviciu, nu ar vrea
să-ţi cunoască prietenii, să ieşiţi împreună, ci te-ar ţine în casă unde
ţi-ar remarca prezenţa numai când greşeşti ceva, când faci ceva ce nu-i
convine. Atunci te critică. Cum te-ai simţi? Ai crede că te iubeşte? Tot
aşa simte şi copilul ai cărui părinţi nu sunt niciodată interesaţi de ce
face, de prietenii lui, de preocupările sale, nu-l apreciază niciodată,
ci, veşnic, preocupaţi de grijile zilei, par să nu-i remarce existenţa de-
cât atunci când îi deranjează, tot aşa cum îţi dai seama că ai o muscă
în casă atunci când începe să bâzâie deranjant.

Ponturi utile:
• Pentru copil, iubirea = atenţie, nu cadouri, nu mofturi satisfăcute.
• Când nu îi dai atenţie, ca orice om gelos, începe să-ţi smulgă el singur dovezi de

iubire: face mofturi, nazuri, se comportă nerezonabil, devine aberant şi face par-
că dinadins ceea ce ştie că nu-ţi place. Se transformă într-o persoană nesuferi-
tă şi îngrozitoare, îţi spune că te urăşte, te muşcă, te scuipă, te loveşte! De fapt.



el te iubeşte cu disperare, dar, neştiind dacă şi tu îl iubeşti, te pune la încercare
să vadă dacă poţi să-I iubeşti şi aşa nesuferit. Cu cât e mai grea încercarea la care
te supune şi tu cedezi, cu cât mai absurdă dorinţa pe care tu i-o împlineşti, cu
cât mai rău tratamentul pe care ţi-I aplică şi tu accepţi, cu atât mai mare va fi
pentru el dovada de iubire din partea ta. Dar toate acestea sunt dovezi de iubi-
re nesatisfăcătoare, rezultatul nu-I linişteşte decât pe moment!

• Dovezile de iubire mulţumitoare sunt numai cele care vin de la tine, pe care
tu i le oferi de bunăvoie. Numai acestea îl fac să nu se îndoiască de sentimen-
tele tale. Care sunt aceste dovezi: să te joci cu el, să staţi de vorbă, să-I as-
culţi, să-i explici, să-I mângâi, să-I iei în braţe, să-I săruţi, să te interesezi ce
face, ce-i place şi ce are nevoie, să-I ajuţi, să-I încurajezi, să nu-I bruschezi,
să-I ierţi etc.

• Iubirea ţi se reflectă în purtare, atitudine, în grija pe care o porţi celui drag, în
fapte, gesturi şi cuvinte deopotrivă, în atenţia pe care i-o acorzi.

• Nu remarca numai ce face greşit - nu faci decât să-i dai impresia că nu-I placi,
nu-I apreciezi, că nu e bun de nimic.

• Laudă-1 ori de câte ori face ce trebuie, remarcă-i succesele. Nu uita că el învaţă
zilnic ceva şi orice lucru pe care îl face bine este rezultatul unui efort din partea
lui. Oricărui om îi place să fie apreciat şi lăudat de cei dragi, oricât ar fi el de mo-
dest.

• Nu-ţi manifesta dragostea pentru el numai când face ce trebuie, când se poar-
tă cum ştie că îţi place. Va crede că îl iubeşti condiţionat ("mami mă iubeşte
doar când sunt bun"). Ca adult, va fi în stare să renunţe la orice persoană sau
acţiune care nu obţine aprobarea ta, de frică să nu crezi că nu te mai iubeşte, de
frică să nu piardă aprecierea ta.

• Nu uita că tocmai copilul care îţi pune răbdarea la încercare cel mai mult e cel
mai nesigur de dragostea ta şi cel care are cea mai mare nevoie să-i arăţi că îl
iubeşti. Cu cât îl vei respinge mai mult, cu atât mai nesuferit va deveni, ca un
câine care muşcă şi care se înrăieşte cu cât îl loveşti mai tare.

Închei cu un alt caz celebru care a făcut şi subiectul unui film - "În
căutarea fericirii": un copil poate să îndure multe şi să reziste la mul-
te încercări atât timp cât e cu tine, cât ştie că îl iubeşti, că-I placi, că-I
ocroteşti.

Dă-i copilului tău zilnic şansa să-şi umple ochii de imaginea ta şi su-
fletul de dragostea ta. Dă-i zilnic porţia de iubire.



Copilul ne satisface îngrozitor de bine varutatea. Spuneam că micuţul
ne priveşte ca pe Dumnezeul lui şi asta şi suntem în ochii lui. Simţim
acest lucru, ne simţim puterea şi ne bucurăm de ea. Unii se bucură atât
de mult, încât refuză să i-o cedeze, aşa cum este firesc, copilului, pas
cu pas, în decursul a 18-20de ani, cât timp el creşte la trup şi la minte
şi învaţă să fie om în toată firea şi să se descurce ca un adult. Unii pă-
rinţi aleg să rămână ei Calea, Adevărul şi Viaţa pentru cel pe care l-au
adus pe lume cât mai mult timp şi, dacă se poate, pentru totdeauna.

Rolul părintelui e de a-şi pregăti copilul pentru viaţă. Copilul creşte,
asta este natura, însă cum cre»te depinde de părintele său. El trebuie
să îl înveţe de mic cât mai multe lucruri din tot ce are nevoie să ştie,
dar dacă mama îi duce lingura la gură şi la 5 ani, ce rost mai are să
înveţe cum să mănânce singur? Dacă altcineva te îmbracă, ce rost mai
are să înveţi cum să faci asta singur? E ca şi cum ai vrea să înveţi o
limbă străină fără să ai vreodată (sau prea puţin) şansa s-o vorbeşti,
s-o asculţi, să citeşti sau să scrii în limba respectivă. Pe timpul lui Cea-
uşescu, cu toţii învăţam engleza câte 10-11ani în şcoală şi o vorbeam
ca vai de noi, închişi cum eram între graniţele noastre, pe când un
emigrant o învăţa în numai câteva luni şi încă mult mai bine. Ce face
diferenţa? Exerciţiut practica!

Copilul are nevoie să înveţe ce şi cum trebuie să facă, să-şi exerseze
cunoştinţele, priceperile şi abilităţile căpătate şi să se obişnuiască trep-
tat să ia decizii, să-şi rezolve singur problemele (evident, solidtând
sfat şi ajutor atunci când consideră că are nevoie). Pentru aceasta însă
el are nevoie de libertate, or, această libertate nu i se poate acorda fără
încredere.

Ai constatat şi singur: când îi interzici copilului să facă singur ce\"a
este pentru că nu ai încredere că s-ar putea descurca fără tine, fără



să-şi facă rău, fără să strice ceva. Dacă nu ai încredere în el că ştie dru-
mul spre şcoală, că ştie să traverseze, că nu se duce aiurea, nu-l laşi
să meargă singur, ci îl duci şi îl aduci tu. Însă dacă după ce l-ai învă-
ţat toate aceste lucruri tot nu îl încurajezi să facă drumul singur, e ab-
surd şi frustrant pentru eL La ce bun să mai înveţe ceva, îşi spune el,
dacă tot nu poate pune în practică? E pierdere de timp. Un lucru de
nimic, aşa cum crezi că este acesta, poate să-I demotiveze serios pe
copil să înveţe la şcoală. Pur şi simplu, nu mai vede finalitatea aces-
tui proces, aşa cum se întâmplă şi în cazul Irinei, o elevă de 10 ani.

La 18 ani, am vrut să fac şcoala de şoferi. Tata s-a opus de frică să nu
iau carnetul şi să mă accidentez. Atâta mi-a băgat în cap că nu voi fi
în stare să conduc niciodată, încât abia pe la 30 de ani mi-a revenit cu-
rajul de a face şcoala. Am luat carnetul de la prima încercare, dar con-
duceam ca un începător - stresată, exagerat de prudentă şi muncin-
du-mă destul de serios să parchez -, spre satisfacţia tatei care îmi
dovedea că avusese dreptate. M-a descurajat atât de cumplit, încât ţi-
neam maşina în faţa blocului şi plecam tot pe jos, până când, unui
prieten i s-a făcut milă de mine şi de situaţia ridicolă în care mă aflam
şi "m-a scos în lume" la volanul maşinii mele. După câteva săptămâni,
nu-mi venea să cred că pot să conduc singură sute de kilometri, rela-
xată şi în siguranţă. (Evident, nici tatei, care şi-a văzut teoria făcută
praf!)

Un părinte care nu acordă încredere şi libertate copilului său este ca
un antrenor care, deşi şi-a pregătit sportivul să devină campion, nu-l
lasă să meargă la nici o competiţie de frică să nu eşueze, să nu se ac-
cidenteze, să nu i se întâmple ceva. La ce bun tot efortul?

Când altcineva hotărăşte mereu pentru tine, nu poţi invăţa să
iei decizii, nu capeţi incredere in tine, nu-ţi mai asumi răspunderi.

Când altcineva ia mereu decizii pentru tine, te absolvă de orice liber-
tate, dar şi de orice responsabilitate. Devii un olog ale cărui picioare,
de nefolosire, se atrofiază. În biologie se spune că funcţia creează or-



ganul. Încă de la vârste fragede, copilul trebuie "antrenat" să ia deci-
zii şi, ca orice antrenament, trebuie făcut gradat, în aşa fel încât, pe
măsură ce creşte, să se poată descurca singur din ce în ce mai bine.

Una dintre greşelile cele mai frecvente ale părinţilor este să nu-şi
responsabilizeze copilul, să nu-i dea sarcini şi indatoriri domestice.
Copilul devine leneş, dezordonat, răsfăţat.

Am vorbit deja despre Gabi (8ani), cel căruia nici mama, nici tata nu-i
dădeau nimic de făcut niciodată sub pretext că "e prea mic, nu poa-
te el" sau "e băiat, cum să facă el treabă în casă?". Din cauză că ni-
meni nu se aştepta la nimic de la el, Gabi făceanumai pozne, se obrăz-
nicea, nu-şi făcea temele decât împins de la spate şi contra unei sume
de bani şi, în general, se strădui a să fie exact opusul deşteptei şi mult
prea vrednicei lui surori, de la care părinţii aveau o mulţime de aş-
teptări. Din clipa în care lui Gabi i-am dat în grijă sarcini domestice,
băiatul (foarte inteligent şi îndemânatic, de altfel) şi-a dovedit, brusc,
priceperea, vrednicia şi potenţialul în ochii lui şi ai celorlalţi membri
ai familiei. De aici şi până la a fi primul din clasa lui n-a mai fost ne-
voie decât de câteva luni!

Caz
Lorin (9 ani) e răsfăţat de mamă ca un prinţ, sufocat de grija şi atenţiile ei exagera-
te. Nici măcar nu seîmbracă singur, nici pantalonii nu şi-i trage când merge la toa-
letă, ci aşteaptă să vină mama, să-I şteargă la fund (!!!!). Purşi simplu, mama nu se
poate opri să-I trateze ca pe un copil mic şi neajutorat, iar el e resemnat şi plictisit
în acest rol şters, însă extrem de confortabil. Nici măcar temele nu şi le face, tot
mama i le scrie şi, dacă ar putea, s-ar duce şi la şcoală în locul lui. Nu ştiu când a re-
nunţat Lorin să încerce să facă şi el ceva - nimic nu i se pare interesant, nimic nu-I
provoacă. Din moment ce mama îi dovedeşte zilnic, pas cu pas, că oricât de multe
cunoştinţe şi priceperi ar avea el, nu le poate folosi pentru că nu i se dă nici cea mai
mică şansă, logic, copilul a conchis: de ce să îmi mai bat capul? E pierdere de timp_
De aceea, Lorin e apatic, plictisit de moarte. Până şi la masă, mama stă şi-! veghea-
ză şi-i taie în farfurie, îl îndeamnă încontinuu să guste din toate bucatele şi ef tot
fără chef e. Am sfătuit-o să-I lase să mănânce în compania unui prieten, după ore..



Copilul s-a însufleţit brusc, mâncând şi conversând vesel cu musafirul său. N-a mai
avut nevoie nici să i se taie mâncarea, nici să-I bată cineva la cap să mănânce. S-a
simţit bine. Ghici cine s-a simţit inutil şi de prisos? Mama!

Ponturi utile:
• Dă-i copilului tău sarcini, libertatea de a acţiona şi încrederea că se va achita de

acestea.
• Dacă tu nu crezi în el, nici el nu va avea încredere în sine.
• Un copil care ştie că părintele are încredere în el acţionează cu mult mai multă

siguranţă şi responsabilitate decât unul care ştie că mama sau tata nu are în-
credere în el. Acesta din urmă se va simţi mai în siguranţă să evite o responsa-
bilitate decât să şi-o asume ("nu pot", "nu ştiu", "sunt mic", "n-am mai făcut"
etc.).

• Copilul răspunde pozitiv la încrederea şi libertatea de acţiune pe care i le-a acor-
dat părintele său, străduindu-se să nu-I dezamăgească. De multe ori, nereuşi-
ta personală îl supără mai puţin decât faptul că şi-a dezamăgit părintele/pro-
fesorul/ prietenii etc.

Copiii care au răspunderi in casă se simt importanţi, luaţi in seamă.
Micile indatoriri le satisfac nevoia de identitate şi ii ajută să capete
deprinderi, abilităţi şi cunoştinţe utile, să poarte responsabilităţi şi să
inveţe să ia decizii, să fie siguri şi increzători in ei. Sunt fericiţi.

Tehnica implicării:
• Copiilor mici le place mai mult să te ajute la treabă în casă decât copiilor mari,

de aceea, e bine să-i obişnuieşti de timpuriu harnici, ordonaţi şi săritori.
• Ia-I cu tine când ai treabă în casă, nu-I planta în faţa televizorului sau a calcu-

latorului. Uneori, îşi vede de joaca lui, de cele mai multe ori, vrea să-i dai aten-
ţie chiar când ai mâncarea pe foc. Atunci îţi face o boacănă. E singur, plictisit şi
fără treabă. Cu tine, vă ţineţi de urât unul altuia, îl rogi să te mai ajute cu ce poa-
te (să-ţi dea cârligele de rufe la mână, să-ţi împăturească rufele, să-ţi spele car-
tofii etc.). E fericit că te ajută şi că te are numai pentru el.

• Dacă în familie există un bebeluş, caută să-I implici pe cel mare la îngrijirea aces-
tuia, în loc să îl ţii deoparte (abia aşa îl faci gelos). Se va simţi superior, impor-
tant şi va simţi că e şi bebeluşul lui.

• Nu te gândi că nu are putere şi pricepere - de mic se învaţă.
• Nu te necăji dacă nu ţi-e de foarte mare ajutor sau mai greşeşte - nu-I critica,

nu-I descuraja. Îndreaptă-ţi atenţia asupra reuşitelor lui, Iăudându-1. Încurajea-
ză-1 să persevereze, subliniază-i progresele.



Caz
În Danemarca, exista cu ani în urmă, la Roskilde, un program de reeducare a delinc-
venţilor juvenili cu totul original. Aceştia erau trimişi să urmeze cursuri de construi-
re şi navigare a bărci lor vikinge. Organizaţi pe grupe de lucru şi echipaje, fiecare
membru primea o sarcină anume, pe care numai el o putea îndeplini. Dacă nu-şi
făcea bine treaba, nu doar el, ci tot grupul său avea de suferit, riscând chiar să se
scufunde. Programul s-a dovedit, de-a lungul anilor, un real succes. Investirea cu
încredere şi responsabilizarea acelor tineri (evident, subîndrumare de specialitate)
îi schimba într-atât, încât, odată eliberaţi, aceştia nu mai doreau să se întoarcă în
lumea criminalităţii, ci să se integreze în viaţa comunităţii căreia îi aparţineau. În-
văţaseră că şi ei puteau fi importanţi şi respectaţi de ceilalţi.

Caz
Şi în SUA, Shakespeare Correctional School are menirea de a recupera elevi de liceu
ajunşi în pragul abandonului şcolar şi al criminalităţii juvenile ("cei mai răi dintre
cei răi", cum le place unora să spună, cazurile cele mai disperate). De multe ori,
aceşti tineri provin din medii sărace, interlope. Durata programului este de un an,
după care elevii se pot întoarce în şcolile lor. Pentru ei, opera marelui dramaturg nu
este doar literatură, ci o adevărată terapie de grup care îi ajută să realizeze că şi ei
au demnitate, că şi ei pot fi trataţi cu respect, că şi ei pot realiza ceva în viaţă. Totul
începe cu paşi mici: mai întâi dobândesc cursivitate la citire, apoi, profesorul îi aju-
tă să se exprime, să dezbată şi să critice operele literare, după care le şi pun în sce-
nă, tot ei fiind şi actori, şi regizori, şi scenografi. Trataţi cu respect şi răbdare, înves-
tiţi cu libertate de exprimare şi încredere, aceşti copii, consideraţi irecuperabili de
majoritatea cadrelor didactice şi de înşişi părinţii lor, descoperă că şi ei pot avea opi-
nii, că pot fi ascultaţi, că ceea ce spun ei poate fi interesant, prind gustul pentru dis-
cuţii, teatru, lectură şi studiu. Adeseori, primesc vizitele unor actori şi regizori ce-
lebri în semn de recunoaştere şi încurajare a eforturilor lor. Serie după serie, aceşti
copii sunt dovada faptului că, fără respect şi încredere, libertate şi responsabilita-
te, omul îşi pierde întreaga valoare şi această pierdere nu e numai a lui, ci a întregii
societăţi căreia îi aparţine. Fără acel program, majoritatea "cursanţilor" ar fi ajuns
directîn stradă, îngroşând bandele de delincvenţi din cartier.

Un copil care nu are libertatea de a lua o decizie, care nu primeşte
nici o sarcină în casă, care nu are nici o responsabilitate se simte:
• Incapabil să facă ceva
• Neînsemnat
• Plictisit
• Invidios
• Prost



Se va teme:
• Să nu rămână singur şi neajutorat, fără sprijinul celorlalţi
• Să nu devină "invizibil" pentru ceilalţi
• Să încerce ceva chiar dacă îşi doreşte foarte mult acel lucru

Va căuta să:
• Aştepte mereu de la ceilalţi să primească ajutor ca un om neputin-

cios
• Îşi umple mereu timpul cu ceva ca să-i alunge plictisul (99%poz-

ne)
• Se ferească de eşec, de muncă şi de asumarea vreunei responsabi-

lităţi ("Nu pot" I "Nu ştiu cum" /"Sunt prea mic", care, la maturi-
tate, se transformă în "Sunt prea tânăr" /"N-am mai făcut
asta" I"Nu e treaba mea").

Va deveni:
• Leneş
• Defensiv
• Iresponsabil
• Laş
• Dezordonat
• Dependent de ceilalţi
• Fricos
• Răsfăţat
• Delăsător
• Nesuferit
• Nesigur

E genul care dispare când e vorba de muncă şi nu recunoaşte nicio-
dată că a greşit. Toţi ceilalţi sunt vinovaţi pentru tot ce i se întâmplă.

Nu te teme că micuţul tău e prea ... mic pentru a avea îndatoriri şi
nu-ţi spune "îl mai las eu să crească puţin şi pe urmă să vezi câtă trea-
bă îi dau". Cu cât învată mai curând, cu atât mai bine. De ce să îl obis-, ,



nuie?ti să fie lene? ?i, pe urmă, să te munce?ti să-I "hărnice?ti"? Nu-ţi
spune "ce nevoie am să mă ajute, ce să-mi facă el?", ci "poate o să-i
prindă bine să ?tie să facă ?i acest lucru".

Omul are nevoie să simtă că face parte dintr-un grup (nevoia de apar-
tenenţă) ?i, în acelaşi timp, să simtă că, în cadrul grupului din care
face parte, este cineva (nevoie de identitate).

Cine este el? Ce loc ocupă în ierarhie? Aşa gândeşte orice om normal,
aşa gândeşte şi copilul. El ştie că face parte dintr-un grup - familia
lui, unde "EA e MAMA, EL e TATAşi EU sunt COPILUL" şi fiecare
face ceva: mama cutare lucru, tata cutare lucru şi eu? Eu ce?

Fiecare copil, în sinea lui, simte nevoia să găsească cât mai multe răs-
punsuri la această întrebare. Răspunsul lui poate arăta aşa:

• Mă spăl şi mă îmbrac singur (sunt băiat mare).
• Mă duc la grădiniţă/şcoală (ţi-am spus că sunt băiat mare).
• Îmi fac temele (sunt de~tept).
• Hrănesc căţelul (e căţelul meu, eu am grijă de el).
• Am grijă de fratele meu mai mic când mama şi tata au treabă (ce

să fac dacă ăla mic nu poate?).
• Îi ajut să-i facă baie bebeluşului (nu ~tiu ce s-ar face fără mine, zău!).
• Îmi curăţ încălţămintea, îmi pregătesc ghiozdanul (eu ~tiu să le fac

cel mai bine).



• Fac ordine în camera mea (e camera mea!).
• Mă uit la televizor (ca un om mare).
• Pun farfuriile pe masă ~ile spăl după ce mâncăm (mama efoarte fe-

ricită pentru că sunt harnic, iar mie îmi place să mă joc cu spuma).
• Ud florile (asta e numai sarcina mea, fără mine, ar muri).
• Fac cumpărături (tata zice că eu găsesc mereu produsele cele mai iefti-

ne).
• Şterg praful (asta e cam plicticos, dar măcar am un pămătuf special, ca

în reclame).

Când părinţii nu-~i responsabilizează copilul, când nu-i dau nimic de
făcut, ba chiar îi refuză ajutorul, îi înăbu~ă iniţiativa, răspunsul poa-
te arăta a~a:

• Mă joc (ce altceva să fac?).
• Mă joc cu pisica (pentru variaţie).
• Mă uit televizor (ocupaţia mea obil?nuită).
• Mă joc la calculator (jocul meu preferat).
• Mă joc cu fardurile mamei când ea e la bucătărie ~i face de mân-

care (al?vrea să fiu ca ea).
• Mă plictisesc ~i-mivine să alerg prin casă până când mama înce-

pe să mă certe, să mă opresc (n-am să înţeleg niciodată de ce se ener-
vează).

• Iar mă plictisesc (e groaznic!).
• Mă duc afară să mă joc cu copiii (unii îmi plac, alţii nu prea, dar ce

să fac, de unde să iau alţii?).
• Scotocesc prin dulapuri ~icămară când mama şi tata sunt plecaţi

la cumpărături, să văd ce lucruri noi şi interesante găsesc ~io mai
bat şi pe sora cea mică (pentru că e o proastă I?i-ourâtă I?imama stă
mai mult cu ea decât cu mine!).

• Mă joc cu cărţile ~icu caietele fratelui meu mai mare (oricum, mama
şi tata mă lasă, chiar dacă el ţipă. Mă distrează când ţipă. Mi-ar plăcea
mai mult dacă s-ar juca cu mine, dar dacă tot nu vrea, măcar îl fac să
ţipe. Eu de ce n-am cărţi I?icaiete, vreau I?ieu!).



• Mă joc cu telefonul mobil (vreau ~i eu să am unul ca mama, tata ~ifra-
tele mai mare, el de ce are?).

• Fur (mie nu mi-e frică de nimic!) şi împart cu prietenii (ce-mi placfe-
ţele lor surprinse! Grozav mă admiră pentru că nu mi-e frică. Asta îmi
place. Mi-ar plăcea dacă toată lumea m-ar admira, mai ales mama, poa-
te a~a ar sta mai mult cu mine ~i mai puţin cu aia mică. Pe timpuri, când
nu era ea, mama mă pieptăna, mă alinta, acuma ţipă la mine).

• Mă sui în toţi copacii (să le arăt tuturor ce pot eu să fac).

o răspundere dată unui copil îl face să se simtă important, apreciat,
învestit cu încredere. Îi dă ocazia să se afirme, să-şi găsească şi el un
rol şi un statut. În lipsa unui rol, copilul simte că nu are nici un sta-
tut şi, atunci, îşi caută unul pe care să şi-l însuşească. Ce? Orice. Oa-
menii mari îi dau destule idei. Dacă îi repetă des "eşti obraznic", sim-
te că e de datoria lui să fie obraznic şi orice îi iese pe gură trebuie să
sune obraznic, altfel, cine mai este el? Dacă toţi îi reproşează că e ti-
mid, nu va îndrăzni niciodată să facă ceva pentru că ~tie că este timid.
Copiii, din nevoia de identitate, din nevoia de a se afirma într-un fel
sau într-altul în cadrul grupului, sunt foarte dornici să primească "eti-
chete" şi se bucură chiar şi de cele care nu le fac cinste. În mintea lor
îşi spun că şi aşa e mai bine decât nimic. Atenţie deci! Vor face tot ce
le stă în putere ca să-şi merite "renumele".

Nu-i spune de ce anume nu este in stare,
ci evidenţiază ceea ce poate să facă.

Ponturi utile:
• Fereşte-te să dai copilului etichete ce au conotaţii negative: "răule", "obrazm-

cuie", "prostule", "leneşule" etc. Uită-le!
• Dă copilului tău un rol anume în casă, stabileşte-i o îndatorire care să fie numai

a lui şi pe care, dacă nu o îndeplineşte, toată familia suferă.



• Implică-1 pe copil în cât mai multe activităţi (domestice, profesionale, sportive,
chiar hobbyuri) alături de tine - îl va face să se simtă vrednic, priceput şi mân-
dru că ai apelat la ajutorul lui.

• Dacă ai mai mulţi copii, stabileşte îndatoriri fiecăruia şi apreciază-1 pe fiecare
după cum se achită de acestea, dar nu face comparaţii între ei, ca să nu-i demo-
tivezi şi să stârneşti invidii. E destul că unuia i-ai spus "ai făcut o treabă minu-
nată" şi altuia doar "te-ai descurcat; cred că data viitoare ai să te descurci şi mai
bine". Vaînţelege şi el că prestaţia lui a fost mai slabă decât a fratelui, dar se va
ambiţiona să-I ajungă din urmă şi să-ţi câştige admiraţia în loc să prindă invi-
die pe celălalt.

• Nu te necăji când simţi că te dezamăgeşte copilul tău. Alege-ţi cu grijă cuvinte-
le. Fereşte-te de cele demoralizatoare, înjositoare, denigratoare. Cuvântul, oda-
tă rostit, nu mai poate fi retras.

• Străduieşte-te să sădeşti mereu încrederea copilului în el însuşi. Asta nu înseam-
nă că trebuie să-I înveţi să fie încrezut. Poţi să fii perfect conştient de valoarea
ta, poţi să te respecţi pe sine şi să fii, în acelaşi timp, şi foarte modest.

• Remarcă mai mult ce face bine decât ce greşeşte. Laudă-1 şi încurajează-I, ast-
fel încât să vrea să obţină atenţia ta în acest fel.

Aşa cum ţie nu-ţi place să fii luat de prost, tratat cu superioritate de
parcă n-ai şti nimic, tot aşa nici copilului tău nu-i place să fie tratat ca
un bebeluş. Cum ţie îţi vine greu când ţi se dă mai mult decât poţi duce,
tot aşa şi copilul tău suferă când pretinzi de la el mai mult decât poa-
te tratându-l ca pe un adult. Prin urmare, copilului nu-i place să nu i
se ceară niciodată nimic, dar nici să i se ceară lucruri prea grele, pe care
nu le poate realiza. În ambele cazuri, se simte frustrat însă în mod cert,
îi place să i se ceară ceva. De ce? Pentru că se simte important.

Secretul este să-i ceri un lucru suficient de simplu ca să-I poată reali-
za cu priceperile şi abilităţile dobândite, dar şi suficient de dificil în-
cât să-i stimuleze gândire a, talentul, cunoştinţele, priceperile, imagi-
naţia şi, la sfârşit, să se simtă mândru că a realizat ceva.

Dacă ai face ce-ţi place cel mai mult şi, pe deasupra, ai mai face şi
bani, te-ai socoti, probabil, un om fericit. Când îţi place ceea ce faci,



nu contează nici cât efort depui, nici cât timp îţi ia şi, parcă, nici câţi
bani faci. Tot aşa şi copilul tău: când face ceva cu plăcere, face mai re-
pede şi mai uşor, când învaţă cu plăcere, învaţă mai repede şi mai
uşor.

Nu uita, mai ai de partea ta un atu: curiozitatea lui de a explora, de
a afla, de a şti. Pune-o la treabă. Este dovedit ştiinţific: între zero şi
şapte ani, creierul omenesc are nevoie intensă de stimulare pentru
dezvoltarea lui ulterioară: orice lucru nou pe care copilul îl învaţă,
orice deprindere, orice nou obicei, abilitate dobândită, cuvânt, mişca-
re, senzaţie descoperită se traduce prin realizarea unor noi sinapse-
legăturile dintre celulele nervoase. Între zero şi şapte ani, creierul ni
"se cablează" şi, cu cât stimularea creierului este mai intensă, cu atât
creşte numărul de sinapse, cu atât mai mulţi neuroni sunt prinşi în
reţea (vezi "Televizorul"). Astfel, zicala "cei şapte ani de acasă" capă-
tă mai mult sens şi însemnătate ca niciodată.

Ori de câte ori îţi laşi copilul "de capul lui", cum se spune, fără să vor-
beşti cu el, fără să te joci, fără să-I pui să-ţi povestească ce a făcut pen-
tru că ai altă treabă, eşti obosit sau fără chef, mai laşi să moară nişte
neuroni din zestrea lui genetică.

Acelaşi lucru se întâmplă şi când îl împiedici să îşi încheie singur năs-
tureii, să îşi încalţe ciorăpeii, să îşi adune lucruşoarele pentru că, spui
tu, nu poate. De fapt, el poate, dar nu la fel de bine ca tine sau în timp
record ca tine, or, tu n-ai timp de pierdut (tinu is money). Alternativ, nu
te poţi abţine să nu-l dădăceşti purtându-te cu el ca şi cum ai avea Pe

mâini o păpuşă căreia îi pui mii de funduliţe, mărgeluţe şi îi tot îm-
pleteşti cozile, oh, ce drăgălaşă e!

Copilul tău nu e o păpuşă menită să te delecteze pe tine cu cârlionţii
lui, cu fundiţele şi hăinuţele şi cercei uşii şi .... cu tot ce il mai impopo-
ţonezi tu. E un omuleţ care are nevoie să inveţe o grămadă de lucruri
până la vârsta de şapte ani, intre care, obligatoriu:
• să se imbrace şi dezbrace, inclusiv să-şi lege şireturile şi să-şi in-

cheie nasturii, fermoarul sau capsele;



• să se spele;
• să se hrănească;
• să stea in echilibru intr-un picior (exerciţiile numite "cumpăna"

şi "cocoşul");
• să-şi strângă jucăriile şi lucrurile şi să şi le ţină in ordine;
• să alerge fără să se lovească de obstacole, să sară pe ambele pi-

cioare şiintr-un picior;
• să lovească cu mingea o ţintă mare aruncând-o peste mână sau

pe sub mână;
• să deseneze, să coloreze.

Copilul are nevoie să exploreze. El este stăpânit de curiozitate, pen-
tru el, universul se lărgeşte de la o zi la alta, într-un ritm atât de alert
încât tu sau eu n-am rezista. La copilul mic, mintea este tot atât de ac-
tivă pe cât este corpul lui de plin de energie. Când copiii stau închişi
în casă ca într-un ţarc de părinţii care doresc să evite astfel să se îm-
bolnăvească, să se murdărească, să cadă sau să se lovească o dată scoşi
afară, posibilităţile lor de explorare (şi, implicit, de învăţare) sunt dras-
tic limitate. În loc de asta, mulţi părinţi preferă să-şi lase copilul la te-
levizor cât e ziulica de lungă însă, am spus-o şi-o repet, televizorul
este cea mai ieftină şi mai incompetentă bonă! E un instrument, nu o
persoană! O jumătate de oră la desenul animat favorit este perfect ac-
ceptabil. La urma urmei, ai şi tu nevoie de o jumătate de oră de rela-
xare ori să-I ajuţi în linişte pe copilul cel mare la matematică. Dar sta-
tul la televizor cu orele nu e învăţare, nu favorizează gândirea
creatoare. Televizorul nu este decât un instrument care, abuzat, se
poate transforma în armă (vezi "Televizorul").

Când spui copilului la tot pasul "nu atinge cutare lucru", "nu te
duce acolo", "nu băga în gură", nu aia, nu cealaltă, iarăşi îl împie-
dici să exploreze, să afle, să înveţe. El devine frustrat în dorinţa lui
de explorare şi nu-şi va putea dezvolta mai târziu gândire a abs-
tractă.



Oprit să mai exploreze, copilul:
• Începe să facă lucruri într-ascuns, pe la spatele tău. Urmarea? în-

vaţă să devină făţarnic, mincinos, necinstit şi se supune riscurilor
de accidentare.

• Nu mai prezintă interes pentru nimic, nici pentru învăţare. Urma-
rea? Performanţe şcolare slabe, note mici. Dorinţa lui de a învăţa
zace îngropată de mult sub povara unui munte de interdicţii adu-
nate de-a lungul anilor.

Trebuie să-i oferi copilului libertatea de a explora fără frica de a se
murdări, de a strica ceva, de a fi certat sau pedepsit. Adu-i aminte li-
mitele (să nu-şi facă rău lui, altora şi să nu distrugă) şi asigură-I că,
ori de câte ori are o nelămurire, poate să vină la tine pentru explica-
ţii şi informaţii. Nu-l respinge când devine pisălog cu de ce-urile lui.
Va începe să caute răspunsuri în altă parte, va apela la alte surse asu-
pra cărora se poate să nu ai nici un control. E sarcina ta să-i suprave-
ghezi şi să-i încurajezi pornirea firească de a explora şi învăţa, sufi-
cient de aproape încât să intervii prompt, dar şi suficient de departe,
încât să nu se simtă ca în casa BigBrother. Nu uita că, pentru a explo-
ra lumea din jur, copilul are nevoie de timp, nu-i programa viaţa mi-
nut cu minut, dar nici nu lăsa totul la voia întâmplării, transformân-
du-i-o într-un haos generalizat. Există timp pentru masă şi timp
pentru joacă, timp pentru somn şi timp pentru a urmări un păianjen
cum îşi ţese plasa.

4.5 Nevoia de joacă şi de mişcare fn aer liber.
Jucăriile copilului

"În primii şapte ani de viaţă, n-am mers, am alergat", mi-a spus oda-
tă un prieten. "Când eram copil, în vacanţă, stăteam afară, la joacă in
faţa blocului, cât era ziua de lungă. Cu arcanul ne strângea mama să
mâncăm şi să dormim de amiază. Dacă ar fi fost după noi, ne-am fi
făcut veacul afară - iarna la săniuş şi la patinoar, vara la şotron, la
bătut mingea. Ne căţăram prin toţi copacii şi ne imaginam că zburăm
cu avionul. Ne făceam corturi din pături vechi, pe gazonul dintre



blocuri, şi ne imaginam că avem palate. Chiar şi în timpul şcolii, ie-
şeam o oră-două la joacă după ce ne făceam temele, dar, în casă, de
dimineaţa până seara (aşa cum stau astăzi incredibil de mulţi copii),
noi nu stăteam decât dacă eram bolnavi sau pedepsiţi. Cea mai mare
pedeapsă era să nu ne mai lase la joacă!/f

Aşa am crescut şi eu, cu cheia de gât, jucându-mă afară, la aer, prin-
tre blocuri cu o droaie de copii. Nu aveam playstations, nici compu-
ter, ci mingi, rachete de tenis, păpuşi de cârpe, lopăţele de plastic, "Pă-
călici", "Piticot" şi "Nu te supăra frate". Nu aveam telefoane, ipod-uri
şi căşti în urechi, dar ştiam o mulţime de jocuri, aveam o mulţime de
prieteni şi o foame de lup. Aveam cinci minute de desene animate pe

I zi şi alte zece la "Albumul duminical", înainte de "Drumurile ... /f lui
Aristide Buhoiu, nu canale de televiziune numai cu desene animate.
Ne îngrămădeam câte douăzeci de copii în jurul unui "Pif" sau "Ra-
han", iar pe "Spiderman" şi "Superman" i-am văzut o singură dată,
la cinema, după ce am dat spargerea la puşculiţă ca să-mi iau bilet.
Ne jucam, alergam, săream coarda, ne murdăream, improvizam, cân-
tam, ne certam, ne împăcam, chiuiam, ţipam, mai spărgeam câte un
geam, mai călcam un răsad de flori, eram sănătoşi şi, mai ales, feri-
ciţi. Ceea ce nu se poate spune despre mulţi dintre copiii generaţiei
high-tech, gălbejiţi de atâta stat în casă, plictisiţi şi blazaţi în ciuda tu-
turor gadget-urilor care le umplu viaţa.

Un mare beneficiu al jocului (mai ales în aer liber) este acela că-i dă
copilului şansa de a-şi consuma enormele rezerve de energie de care
dispune. Nu e de neglijat! O mulţime de părinţi mi se plâng îngroziţi
"Vai,copilul meu are ADHI)4". Când colo, el este perfect normal, doar
că nici nu apucă să atingă pământul cu picioarele tot ieşind din casă
şi intrând în maşină, ieşind din maşină şi intrând în şcoală, ieşind de
la şcoală şi urcându-se în maşină şi înapoi acasă pentru că "nu avem
timp!/f.Ajunge exact ca o instalaţie electrică supraîncărcată: bum! Are
"mâncărici" pe sub piele şi se foieşte fără astâmpăr, nu mai are nici

-t ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) = Sindromul de deficit de
atenţie şi hiperactivitate.



chef, nici răbdare să facă nimic 9i, dacă l-ai lăsa în pace, s-ar învârti
ca titirezul. Pisica mea, după ce ne-am mutat de la casă cu grădină la
bloc, nemaiputând să iasă afară, alerga ca turbată prin casă, urcân-
du-se pe pereţi cu gheruţele! Cam a9a simt 9i copiii.

Un copil care nu se joacă e plictisit de moarte. Dacă nu e scos afară.
e un pachet de nervi!

Jocul este vital pentru copil. La fel ie9itul în aer liber. Privează-I de
aceste două lucruri 9i se va ofili ca o floare tăiată de pe lujer.

Jocul e şi distracţie (copilul se amuză), şi învăţare (copilul învaţă
lucruri noD, şi mişcare (copilul aleargă, sare, ţopăie, suie, coboară
etc.), şi explorare (copilul descoperă, află, întreabă, observă etc.), şi
exerciţiu (copilul îşi exersează deprinderile şi abilităţile motrice,
senzoriale, imită ceea ce observă, pune în practică ceea ce a învăţat)
şi comunicare.

Când te joci cu copilul tău:
• Îl cunoşti, afli o mulţime de lucruri despre personalitatea lui, de-

spre ce îi place, ce îşi doreşte, cum este, cine este
• Îi dai şi lui ocazia să te cunoască mai bine
• Se creează mai multă apropiere între voi
• Ai ocazia să-I înveţi ceva şi să-i formezi deprinderi şi obiceiuri

bune în cea mai plăcută manieră
• Îi satisfaci nevoia de atenţie, de iubire
• Îl ajuţi să înveţe cum să relaţioneze mai bine şi să interacţione-

ze cu cei din jur, să exploreze, să interrelaţioneze cu ceilalţi.

Toţi copiii se joacă: 9i micuţul de câteva luni care aruncă lingura pe
jos a9teptând ca tu să i-o ridici spre a o arunca din nou, ~icel de doi
ani care se străduie~te să bage toate cuburile în cutie pentru ca ime-
diat să le împrăştie, din nou, pe jos, 9i cel de cinci ani care îşi pune
ciorapi alba9tri, ochelari de carton ~ise crede Spiderman, ~i~colarul
de zece ani care î9i face de lucru cu avioane cu telecomandă şi chiar
adolescentul care, gălăgios 9i cu acnee, joacă leap9a prin metrou.



Ponturi utile:
• Când te joci cu copilul, uită că eşti profesor universitar. Arată-i o dată cum se

îmbină piesele de lego, ajută-1 dacă se împotmoleşte, dar nu te încăpăţâna să
faceţi o maşinuţă cu patru roţi dacă el vrea una cu trei! N-ai haz, îl enervezi. Te
porţi ca un "copil mare şi rău".

• Nu-ţi fie teamă că eşti ridicol dacă baţi din palme, te maimuţăreşti, vorbeşti cu
entuziasm, râzi din inimă, cânţi şi te "prosteşti". Îmbracă-te cu mantia pe care
ţi-a făcut-o dintr-o pătură, călăreşte băţul de lemn pe care ţi l-a dat drept bidi-
viu, mergi în patru labe, stai turceşte, bate mingea ca în zilele tale bune, joacă
"ŢOMANAP"şi "Fazan" şi ce alte jocuri îţi mai arată el.

• Nu fi scorţos, înfipt şi artificial când te joci cu micuţul tău; arăţi ridicol, ca un
moşulică îmbrăcat la patru ace care vrea să danseze tango în discotecă!

• Lasă-1pe copil să te conducă în lumea lui, lasă-1 să aibă iniţiativă. EIîţi va spu-
ne când s-a săturat de un anume joc şi ce altceva ar vrea să mai joace. Dacă nu
ştii jocul, roagă-1 să te înveţe. Nici că îi faci o mai mare plăcere. Îi dai ocazia să
îţi arăte câte ştie EL şi să te înveţe şi pe tine ceva nou. Priveşte-i ochii - strălu-
cesc de încântare.

• În joacă, de multe ori, schimbând rolurile, copilul va înţelege, învăţa şi accepta
ceea ce, altminteri, ar fi refuzat cu încăpăţânare.

• Nu te împotrivi imaginaţiei lui cu un prozaic "aşa ceva nu există" sau "aşa ceva
nu se poate". Copilul are o minunată capacitate de a suspenda realitatea, de a
o înfrumuseţa, de a o face mai suportabilă, mai plăcută, mai captivantă (ce pă-
cat că adulţii o pierd!). Şi, pe urmă, nu uita, în lumea lui, eşti musafir, fii deci
politicos şi nu o lua în râs.

• Jucaţi-vă împreună şi ieşiţi afară ori de câte ori poţi. (Da, ştiu, ah, programul...
Dacă chia r vrei, poţi!)

• Când vremea rea te împiedică să ieşiţi afară, la joacă sau la plimbare, zile în şir,
improvizează ceva în casă. Un cort (făcut dintr-o pătură sau un cearşaf prins de
piciorul mesei) sau o căsuţă dintr-o cutie de carton mare pot fi la fel de minu-
nate ca o vizită în orăşelul copiilor.

• Când ieşi cu cel mic afară, nu-I forţa să se joace, din primul moment, cu cei-
lalţi copii. E ca şi cum ai intra într-un bar unde nu cunoşti pe nimeni şi, din
prima clipă, cineva te-ar împinge de la spate să bei şi să intri în vorbă cu toa-
tă lumea. Ca şi adulţii, la început, copiii se observă, se studiază unii pe alţii,
apoi încep să se joace unul pe lângă celălalt, apoi împreună, dar fără să-şi
vorbească şi abia pe urmă, dacă totul merge strună, se ,.împrietenesc" şi în-
cep să-şi vorbească, să sară şi să alerge împreună. Dă-le timp să parcurgă
toate aceste etape.

• Nu te aştepta ca aceste prietenii să dureze, dar dacă micuţul tău vădeşte prefe-
rinţa pentru un copil/ un grup de copii, discută cu părinţii ceilalţi şi încearcă să
stabiliţi de comun acord un program care să le permită copiilor să se întâlneas-
că mai des la joacă/în parc.



• Copilul mic se plictiseşte grozav de repede să se joace de unul singur. Nu te amăgi
cu gândul că, acum e cuminte pe covoraş, printre jucării, şi tu îţi poţi vedea în
tihnă de treburi. Lăsat singur minute în şir, copilul se simte neglijat şi, mai mult
ca sigur, va face ceva ca să-ţi capteze atenţia: de obicei, e o poznă (răstoarnă
ceva, se duce unde nu are voie, se caţără pe mobilă, loveşte pisica, bagă mâna
în acvariu etc.). Încearcă să nu uiţi de el, ci du-te să mai vezi ce face, Iasă uşile
deschise şi vorbeşte-i ca să te audă şi să îl auzi. Cel mai bine ar fi să-I iei pe lân-
gă tine, dar dacă nu poţi, asta e, n-o să ţi se afume mâncarea într-o jumătate de
minut, cât te-ai dus şi l-ai mângâiat sau te-ai jucat puţin cu el.

• După joacă, învaţă-1 să-şi strângă jucăriile şi să le pună la loc. Nu accepta să le
lase împrăştiate - e începutul unui obicei prost şi, foate curând, ai să strângi
după el haine, cărţi, caiete, farfurii nespălate etc. Mai întâi, arată-i cum să pro-
cedeze strângând împreună, apoi cere-i lui acest lucru. Când se încăpăţânează,
aplică metoda confiscării jucăriilor nestrânse (o perioadă suficient de lungă, chiar
şi o săptămână) sau (ştiu că n-o să-ţi placă, dar e tare eficient) calcă pe o jucă-
rie - ca să vadă că se strică lăsată pe jos, la voia întâmplării. N-o să-i placă, ba,
poate o să şi sufere, dar asta e ideea - va învăţa astfel că neglijenţa lui are ur-
mări şi va avea mai multă grijă pe viitor (cu condiţia să nu-I "despăgubeşti" ime-
diat cu o altă jucărie).

• Copiii îi adoră şi îi respectă pe cei care se joacă cu ei şi apreciază foarte mult un
adult care ştie cum să se joace.

• Dacă vrei să-ţi cunoşti copilul şi să ţi-I apropii, să-I înţelegi şi să-i dai şansa de
a te cunoaşte, joacă-te cu el. Cât mai mult!

• De dragul unui adult care se joacă frumos cu el, un copil poate să facă tot ce
acesta îi cere, fără împotrivire. (N-ai avut niciodată un unchi preferat cu care ju-
cai toate jocurile posibile, care ştia să te facă să râzi din toată inima şi să-ţi spu-
nă poveşti ca nimeni altul?)

• Devenind partenerul de joacă al unui copil îi capeţi încrederea, devii prietenul
lui şi îţi va împărtăşi "secretele" sale. Ajungi să îl cunoşti mai bine decât ţi-ai
imagina.

• Învaţă cât mai multe jocuri şi jucaţi-vă împreună. Mai ales iarna, când nu prea
poţi să ieşi cu el afară, un mod plăcut de a petrece împreună câteva minute este
să jucaţi baba oarba, de-a v-aţi ascunselea, fripta, jocurile de roluri (de-a vân-
zătorul şi clientul, de-a prinţesa şi zmeul, de-a elevul şi profesorul etc.), telefo-
nul fără fir, încetul-cu-încetul-se-fabrică-oţetul, ţară-ţară vrem ostaşi, raţele şi
vânătorii, şotron, jocuri gen "Piticot", "Nu te supăra, frate", construcţii din cu-
buri/lego, cărţi, să coloraţi, să desenaţi împreună etc.

Cel mai frumos compliment pe care l-am primit vreodată a venit din
partea lui George, un puşti de patru ani şi jumătate care mi-a decla-
rat "tu chiar ştii să te joci cu copiii!". M-am simţit în al nouălea cer!



Importanţa jocului cu propriul copil este esenţială în clădirea relaţiei
părinte-copil, în înţelegerea şi apropierea de el, în câştigarea încrede-

, rii reciproce. Jocul devine astfel un pilon de bază în disciplinarea efi-
i cientă a copilului.

Caz
Andreea (9 ani) este o prinţesă pe care mama şi tata o răsfaţă pe întrecute. Au cu
ce. De fiecare dată când merg la hipermarket, fetiţa se întoarce acasă cu jucării în
valoare de 50-80 euro, poate şi mai mult. Cele mai noi, cele mai en vogue, cele mai
scumpe. Nu mai vorbim de ocaziile speciale când darul urcă la sume pe care cei mai
mulţi români le-ar găsi obscene şi din care ei şi toată familia lor ar trăi două luni.
Mergem toate trei la cumpărături. Ca de obicei, se face vizita obligatorie la standul
de păpuşi. Andreea nu ştie ce să aleagă: nu e nimic special, dar nu poate să plece
fără nimic, are un standard de ţinut, dom' le! Până la urmă, extrem de obosită de
selecţie, acceptă să primească una dintre cele două păpuşi calificate în finală. Se
declară mulţumită. Dă să plece. Mama plusează: i-o cumpără şi pe cealaltă, pentru
că prea a stat pe gânduri fetiţa, ştii, să nu-i pară rău. Nu zic nimic. Spre casa de mar-
cat, mă agăţ de un stand de cărţi. Andreea vine curioasă, cu faţa lui Scully Mulder
(special agent "Dosarele X") care tocmai a descoperit o entitate biologică alien. Răs-
foim împreună mai multe cărticele. Surpriză: Andreea nu se poate hotărî la una, le
vrea pe amândouă. "Nu se poate", mă opun eu, lIn-ai tu vreme să le citeşti pe amân-
două". "Ba da! Amândouă îmi plac. Nu vreau să aleg numai una." (Ha, ha, am reu-
şit s-o provoc!) În cele din urmă, "cedez". Se face plata, apoi, luăm un suc la un snack
bar din incintă. Andreea n-are răbdare, scoate cărţile din sacoşă şi începe să-mi ci-
tească. Chicotim, cartea e nostimă şi are şi desene haioase. Păpuşile de câteva mi-
lioane de lei vechi zac în sacoşă. Mama s-a decis să nu participe la distracţia noas-
tră. (Poate la următoarea carte ...) Până acasă, în maşină, Andreea e de neoprit: ţine
morţiş să citească toată cartea şi-o începe şi pe a doua. (Noroc că am ajuns acasă
că, tot uitându-mă lângă ea pe carte, în maşină, am început să am vertijuri!). Nici-
când nu s-a amuzat mai tare cu ceva ce a costat sub 20 RON!

Jucăriile cele mai bune nu sunt (neapărat) şi cele mai sofisticate şi
scumpe. Jucărie poate fi orice obiect care îl mobilizează pe copil la o
activitate vioaie, antrenantă, care îi pune la muncă gândirea, imagina-
ţia creatoare, abilităţile şi priceperile dobândite, memoria, spiritul de
observaţie. O cutie de carton, un beţişor, un pumn de lut, o bucată de
hârtie, o cârpă, toate sunt jucării în mâinile copilului. Exact ca şi un pi-



soi care se joacă cu orice poate arunca în aer şi rostogoli, tot aşa şi un
copil se joacă cu orice îi stârneşte imaginaţia. Cu cât o jucărie este mai
sofisticată, cu cât redă mai fidel realitate a, cu atât adaosul de imagina-
ţie al copilului va fi mai redus. O maşinuţă de poliţie cu girofar, sire-
nă, uşi care se deschid şi închid nu va putea fi niciodată altceva decât
o maşinuţă de poliţie, pe când o cutie de chibrituri (goală!) poate fi şi
o maşină de curse, şi autobuz şi tot ce-i trece lui prin cap. Cu cât fa-
bricanţii de jucării se gândesc la mai multe detalii, cu atât lasă mai pu-
ţin loc imaginaţiei copilului, cu atât îi stimulează mai puţin gândirea.
Adu-ţi aminte de ... "Amintirile" lui Creangă: un băţ e cel mai straş-
nic bidiviu. O păpuşă creată de tine din pânză, nasturi şi lână poate fi
cu mult mai interesantă decât o "Barbie". De ce? Pentru că fetiţa o
"vede" în imaginaţia ei mereu altfel: azi îi pune un batic, mâine îi de-
senează o geantă etc., pe când Barbie cea perfectă e mereu la fel. Ba
încă vine şi cu toată garderoba după ea, aşa încât fetiţei tale să nu-i
mai rămână chiar nimic de inventat! Si totusi de ce înnebunesc fetite-

I I ,

le după ea, ai să mă întrebi? Pentru că e aspiraţională, nu pentru că e
cea mai grozavă jucărie. Visul oricărei fetiţe e să arate ca Barbie cea
perfect de frumoasă şi cochetă. Nu mă crezi? Când eram mici, unul
dintre jocurile noastre de fetiţe (băieţeii nu se jucau aşa niciodată, semn
că şi ei vin, ca toţi bărbaţii, de pe Marte!) era să ne ducem la magazi-
nul central, la standul de păpuşi, să ne alegem fiecare cu privirea (că
n-aveam bani să ni le cumpărăm) câte una. Alegând-o, nu spuneam
"Uite, aia cu rochiţă roz şi codiţe blonde e a mea", ci "Aia cu rochiţă
roz şi codiţe blonde sunt eu!". Ne identificam cu ele, voiam să fim ele!

Ponturi utile:
• Nu-i cumpăra multe jucării, nu are nevoie de un depozit ca să fie fericit. Cutoa-

te acestea, e o adevărată întrecere între părinţi cine cumpără cele mai multe şi
cele mai scumpe jucării copilului lui, de parcă (şi) acestea trebuie să se alinieze
standardelor job-ului pe care îl ai, casei, maşinii şi contului tău bancar. Cu fie-
care nouă jucărie, mai scumpă, mai sofisticată, ne încearcă o stare de bine, de
satisfacţie, numai că jucăriile nu sunt menite să ne bucure pe noi, ci pe copit
Ba, cu cât sunt mai multe, cu atât se va plictisi mai repede de ele şi va dori me-
reu altele mai frumoase, mai interesante.

• Jucăriile "deştepte" sunt cele care Iasă loc gândirii, imaginaţiei şi inventivităţii
copilului. Sunt, în general, surprinzător de simple (şi ieftine). Jucării "proaste-



sunt cele de care copilul se satură repede. Adesea, sunt sofisticate şi foarte
scumpe.

• Mare atenţie la orice jucărie atunci când o cumperi! Întotdeauna, citeşte etiche-
ta. Vezi să fie potrivită pentru vârsta lui şi verific-o să vezi de nu se poate des-
prinde ceva din ea (ceva ce poate fi înghiţit), de nu Iasă păr sau puf (ce poate fi
aspirat de copil pe nas şi pe gură), ori are resorturi, clapete şi alte dispozitive
unde copilul se poate accidenta (îşi prinde degetele, se înţeapă etc.). Atenţie şi
la materialul din care este confecţionată jucăria: adesea aceste materiale, încăl-
zite în mânuţe, degajă compuşi toxici ce pot fi înghiţiţi (copilul îşi duce frecvent
mâinile la gură, îşi bagă jucării şi părţi componente ale acestora în gură, în nas,
linge vârful creioanelor colorate, mănâncă lipici, roade jucăriile mai moi din plas-
tic etc.).

• Foarte sigure sunt, pentru copiii mici, jucăriile din lemn bine şlefuit, mari (cât
să se poată juca fără teamă că le-ar putea înghiţi ori băga în nas/urechi), dar şi
cele din plastic sau cauciuc moale, tot mari. Atenţie la jucăriile din pluş, sau um-
plute cu puf, vatelină, grăunţe de plastic şi dichisite cu mici componente care
pot fi desprinse chiar şi mai greu, prin roadere. Copilul poate roade anumite ju-
cării, ori le descoase. Asta e!

• Chiar dacă vrei ca micuţul tău să fie viitorul Bill Gates, nu-i lua de la doi ani com-
puter. Lasă-1 pentru mai târziu, are timp toată viaţa să înveţe să-I utilizeze. Până
măcar pe la şapte ani, lasă-1 să se bucure de copilărie. Ca şi televizorul, compu-
terul e un instrument, nu un mod de viaţă. Computerul eşi antisocial - un in-
divid singurîn faţa ecranului. Chat-ul este un surogat de comunicare. Dacă
ne-am rezuma la chat, n-am mai ajunge să avem copii. Pe bune!

• Nu-i cumpăra, pe cât posibil, jucării "războinice": pistoale, puşti, grenade, tancuri
etc. Gândeşte-te, de-a ce se va juca cu ele? În nici un caz de-a "flower power".

• Nu-i cumpăra jucării care scot zgomote asurzitoare (tobe, pistoale care fac "poc",
talgere, telefoane cântătoare etc.). Sigur te vor scoate din pepeni (copilului, gro-
zavîi mai place să le zdrăngăne!). Cum el stă mai bine cu nervii decât tine, foar-
te curând ajungi la balamuc. Alternativ, îi interzici să se mai joace cu ele. Şi
atunci, de ce i le-ai mai cumpărat ...

• Aşa-numitele "jocuri de strategie" pe calculator sunt nişte baliverne care te storc
de bani. Copilul nu învaţă decât cum să-şi piardă timpul, să distrugă toţi inami-
cii (cine sunt?), să omoare, să bată, să lovească etc. Recunoaşte cinstit: ce mare
lucru a învăţat, ce "strategii" cunoaşte pruncul tău după ce butonează patru ore
în draci? Nici una! Loveşte ca bezmeticul, confundând lumea virtuală cu cea re-
ală - de care nu poate face abstracţie - pentru că gândirea lui este încă pro-
fund ancorată în "meandrele concretului", ca să utilizez un mot celebre. Va vrea
să fie aidoma "soldatului universal" şi să facă "pe viu" ceea ce face la computer
din butoane. Pif, paf, ha, se joacă "de-a războiul" exact aşa cum fac, pe simula-
toare, soldaţii armatelor moderne înainte de a fi trimişi în câmpurile de opera-
ţiuni, unde "inamicul" nu mai e om, ci "ţintă". Vrei joc de strategie, învaţă-1 şah!



• Roteşte-i jucăriile. Dacă are multe, sigur nu se poate juca cu toate în fiecare zi
(cu unele nu se mai joacă săptămâni şi luni de zile). Tot văzându-le, se plicti-
seşte de ele. Ca să nu fii silit să-i cumperi în permanenţă altele noi, lasă-i săp-
tămânalla dispoziţie un anume număr de jucării - zece sunt suficiente - şi
strânge-le pe celelalte. Săptămâna viitoare, dă-i alte zece sau înlocuieşte-i trep-
tat câte una-două din lot. Ţine cont şi de preferinţele lui. Dacă are o jucărie nouă,
se va juca mai mult cu aceasta.

• Nu păstra toate jucăriile pe care le-a primit de când era bebe, rişti să-ţi trans-
formi casa într-un depozit. Copiii cresc şi jucăriile vechi devin nepotrivite pen-
tru vârsta lor. Îţi dai seama dacă o jucărie "şi-a trăit traiul" atunci când e uitată
în coş cu lunile. Gândeşte-te câţi alţi copii tânjesc după o păpuşă sau o maşinu-
ţă de care copilul tău nici nu mai vrea să ştie. Învaţă-1 să dăruiască. Nici nu ştii
ce mare dar îi oferi. Generozitatea şi compasiunea pentru cei mai săraci decât
el e o comoară de preţ pentru sufletul lui. Lumea îi adoră pe darnici şi îi ocoleş-
te pe cei egoişti şi zgârciţi.

• Unele jucării îi maturizeză prea repede. Ai remarcat că păpuşile nu mai sunt be-
bel uşi sau fetiţe, ci domnişoare cu forme perfecte, cu zeci de toalete, cu truse
de machiaj şi cu deja celebrul "prieten - boyfriend - amant" Ken? De-a ce se
joacă fetiţa ta de şase ani cu Barbie? Cine e mama, cine copilul, că nu mai înţe-
leg nimic? Câte fetiţe nu umblă zilnic mânjite pe la ochi cu farduri, cu buze unse
de lipstick şi unghii date cu ojă? Mai lipseşte să le luăm câte un sutien şi un pre-
zervativ "de jucărie", să fie tacâmul complet!

Atenţie la jocuri, atenţie la jucării! Să nu ne creştem copiii precum pe-
penii răsuciţi pe vrej - copţi pe dinafară înainte de vreme, cruzi pe
dinăuntru şi, iremediabil, lipsiţi de miez!

Masa este, în opinia mea, momentul cel mai important al zilei în pro-
gramul oricărei familii şi subliniez, al familiei, nu al individului. Masa
îi strânge pe toţi ai casei în jurul ei spre a se bucura împreună şi a-şi
împărţi roadele muncii însă, în societatea modernă, din ce în ce mai
puţine familii reuşesc să se adune la masă, cu toţii, zilnic, măcar o
dată - seara. În cele mai multe familii, fiecare membru trăieşte par-
că după un alt program, stă în camera lui la televizorul lui şi urmă-
reşte programului lui preferat. În opinia mea, toate aceste obiceiuri
erodează sentimentul apartenenţei la o familie, legăturile dintre mem-



brii ei şi efectele încă nici nu pot fi pe deplin evaluate. Când ajungi să
comunici mai mult la telefon cu copilul tău minor, chiar dacă are
bonă, e semn că, pe lista ta de priorităţi, el nu e pe primul loc. Ştiu că
protestezi - "tot ce fac, pentru el fac, să avem bani şi să ne meargă
bine". Banii sunt importanţi - în fiecare zi avem nevoie de atâtea lu-
cruri, dar copilul nu are nevoie numai de haine, mâncare şi şcoală.
Sufletul lui se hrăneşte cu dragoste, or, pentru aceasta, are nevoie să
fie cu tine. Educaţia copilului nu presupune numai şcoala - aceasta
este numai partea formală, instituţională, a educaţiei lui. Educaţie în-
seamnă tot ce învaţă şi, de la tine, părintele său, copilul poate învăţa
cel mai mult, or, pentru aceasta, are nevoie să fie cu tine!

Dacă vrei să afli adevărul despre o familie, aşază-i pe toţi în jurul
mesei.

Vezicâţi se strâng, cum mănâncă, ce mănâncă, ce vorbesc, cât vorbesc
şi cum vorbesc unii cu alţii.

Orele fixe. Ca adult, se prea poate să nu ţii cont de orele de masă, să
mănânci când poţi, ce apuci şi pe unde apuci. Nu e deloc sănătos, dar
eşti adult, ştii la ce te expui, în definitiv, e alegerea ta. Un copil e însă
cu totul altceva (vezi "Rutina zilnică").

Copilul este un organism în creştere. Învaţă mult, se mişcă mult, con-
sumă multă energie. Trebuie hrănit sănătos.

• Alimente proaspete, pe cât posibil, fără conservanţi.
• Hrană gătită în casă, nu semipreparate ce abundă în sare, coloranţi,

aromatizanţi şi conservanţi (şi cine mai ştie ce altceva!).
• Mâncare caldă, nu sandvişuri şi junk food5, variată, bogată în pro-

teine, vitamine, minerale, fibre şi carbohidraţi. O alimentaţie sănă-
toasă cuprinde: cereale integrale din belşug, multe legume, fructe



~izarzavaturi proaspete, lapte ~iderivate, carne, pe~te, ouă, legu-
minoase (fasole,linte, soia, mazăre), seminţe (arahide, migdale etc.)
~inuci (care nu se dau copiilor mici, să nu se înece!) cu moderaţie
~ipuţine grăsimi ~iuleiuri vegetale, zahăr, miere ~isare. Nu uitaţi
că un copil în cre~tere are nevoie de o cantitate mai mare de pro-
teine decât un adult.

• Ore fixe de masă (care permit copilului să î~i formeze reflexe con-
diţionate sănătoase pentru tubul digestiv, menite să-i asigure o
bună funcţionare, o cre~terenormală ~ienergia zilnică de care are
nevoie la ~coală~iîn toate activităţile sale).

• Deprinderea obiceiului de a consuma zilnic lichide (apă, ceai, lap-
te, sucuri naturale din fructe, fără adaos de zahăr ~iconservanţi).

• Raţionalizarea zaharurilor rafinate (dulciuri) ~isatisfacerea nevoii
de glucide cu ajutorul carbohidraţilor ~i a fructozei (a zahărului
din fructele proaspete).

• Interzicerea ciugulitului între mese.
• Menţinerea unei bune igiene a bucătăriei, frigiderului, ma~inii de

gătit ~itacâmurilor pentru evitarea îmbolnăvirilor ~iparazitozelor.

Cu lipsa de timp ce ne caracterizează viaţa, pregătirea mesei devine
din ce în ce mai problematică. Ne umplem frigiderul cu tot felul de
cutii ~icutiuţe de unde fiecare mănâncă atunci când i se face foame,
cu tot felul de pastrame ~isalamuri ~ifeliuţe de brânză ce, puse repe-
de între două felii de pâine, cu puţin ketchup sau mu~tar, devin şi
prânz, ~i gustare, ~icină. Luăm micul dejun pe la ora 10 (ori deloc),
când ne amăgim că mâncăm "sănătos" turnând peste trei linguri de
lapte o jumătate de cutie de pseudocereale - ciocolată expandată!

A~a cum o plantă ce creşte în pământ bun rode~te frumos, aşa cum
un pui crescut cu seminţe, mălai ~iverdeaţă are alt gust decât celhră-
nit cu făini de pe~te, tot a~a, omul este ceea ce mănâncă.

Mâncarea gata pregătită şi ambalată în pungi de plastic şi cutii e b0-
gată în conservanţi, sare, condimente şi deja celebrele "E-uri" pentru



culoare, gust, miros, textură, are (de multe ori) o valoare nutritivă scă-
zută şi un aport mare de calorii. Exact cum e mai rău: nu furnizează
nutrienţii necesari, în schimb îngraşă.

Mâncarea sănătoasă nu ţine mult, se găteşte şi se consumă imediat
(sau în cel mult câteva zile dacă este ţinută la frigider). Nici măcar
conservele făcute în casă (zacusca, gemuri, compoturi etc.) nu rezis-
tă mult odată deschise.

Un copil care consumă hrană nesănătoasă se alege cu tot felul de ca-
renţe (de calciu, fier, vitamine etc.), alergii alimentare, nu are energia
necesară (de aceea, cere mereu dulciuri, ca să compenseze necesarul
de zahăr în sânge), nu se poate concentra la şcoală şi are rezultate sla-
be, se îngraşă, iar obezitatea la copii şi adolescenţi, aşa cum au de-
monstrat studiile efectuate în ţări ca SUA şi Anglia, determină o scă-
dere a activităţii cerebrale, o lenevire şi o "prostire" a creierului.

Copilul hrănit cu prea multe zaharuri rafinate este agitat, nu se poate
concentra, nu are răbdare, e mai irascibil şi nervos, adesea fiind catalo-
gat greşit că suferă de ADHD când problema lui este alimentaţia. La fel
şi copilul care consumă zilnic băuturi carbogazoase dulci. De asemenea,
aceşti copii au, în general, şi o dentiţie extrem de proastă, du1ciurile şi
sucurile în exces cariindu-Ie dinţii. Am văzut copii de trei şi patru ani
cu dinţii tociţi până la gingie! Ei nu mai pot mesteca mâncarea, bolul ali-
mentar nu mai este fragmentat aşa cum trebuie şi dezvoltă o serie de
boli ale aparatului digestiv. Ca să nu mai vorbim despre cariile denta-
re - focare de infecţie ce pot, în timp, conduce la îmbolnăviri serioase
(stafilococii, reumatism, infecţii urinare, pericardită, miocardită, endo-
cardită etc.). Mulţi părinţi se autoliniştesc spunându-şi că, oricum, e den-
tiţia de lapte şi aceasta se schimbă. Da, dar dinţii nu trebuie să cadă la
trei ani! Până când începe să erupă dentiţia definitivă, alveola se poate
distruge şi copilul respective condamnat să nu aibă o dantură sănătoa-
să toată viaţa. Ne mai mirăm că vedem tineri de 20 de ani cu dinţi falşi!

Evită să prepari mâncarea copilului tău cu prea multă: prăjeală, rân-
taşuri, grăsimi animale, condimente, sare. Sistemul lui digestive mult



mai sensibil decât al tău şi poate face mai uşor ulcer, gastrită, acidi-
tate gastrică, dischinezie biliară, diaree, constipaţie, reţineri de apă în
tesuturi etc. Găteste mai dietetic., ,

Nu fierbe legumele până devin foarte moi. Distrugi toţi nutrienţii, toa-
te vitaminele. Lasă-le "al dente", sunt mult mai sănătoase şi dă-le dru-
mul în apă clocotită (altfel, pe măsură ce apa rece se încălzeşte, oxi-
genul eliberat scoate toţi nutrienţii în apă). Obişnuieşte-ţi copilul să
consume cel puţin o dată pe zi (dar zilnic) o legumă/un fruct proas-
păt: lunea, un morcov crud, marţea, un măr, miercuri, puţină ţelină
crudă, joi, o banană, vineri, smochine, sâmbătă, salată verde, cu roşii
şi castraveţi, duminică, portocale. Sucurile naturale de fructe şi legu-
me, preparate în casă prin stoarcere, sunt extrem de sănătoase. Un pa-
har pe zi e foarte indicat.

Nu uita de suplimentele de minerale şi vitamine, mai ales dacă ai un
copil mofturos, dar consultă medicul pediatru înainte de a i le admi-
nistra. Unele hipervitaminoze (excesul de vitamina A, de pildă) pot
să-I îmbolnăvească foarte grav!

Lipsa de educaţie se vede în toată "splendoarea" ei la masă! Lipsa de
reguli dintr-o familie se reflectă, de asemenea, la masă. Din păcate, şi
o spun cu un oftat adânc, numai în foarte puţine dintre familiile la
care am fost am putut să remarc existenţa manierelor la masă.

• Masa nu e aşezată aşa cum trebuie, cu toate tacâmurile şi farfu-
riile necesare.

• Şervetele, cuţitele de masă şi paharele lipsesc în 90% din cazuri.
Şervetul personal, pe care fiecare comesean trebuie să îl utilize-
ze, este înlocuit (cel mai adesea) de un ştergar-prosop de bucă-
tărie cu care toţi se şterg pe mâini, apoi şi pe la gură, iar, după
masă, unii mai şterg şi vesela. Cuţitele de masă, pe care şi copiii



trebuie să înveţe să le utilizeze încă de mici, corect, cu mâna
dreaptă, sunt înlocuite de furculiţă - ţinută incorect cu mâna
dreaptă, nu cu stânga, cum ar trebui. Uneori, toţi cei de la masă
îşi taie mâncarea în farfurie cu acelaşi cuţit - unul mare, de gă-
tit!

• Nici coşurile de pâine nu sunt prea utilizate, ci pâinea e pusă di-
rect pe masă sau într-o farfurie, de parcă s-ar improviza un pic-
nic.

• Solniţele sunt o rari tate.
• Vorba aceasta românească - la masă nu se vorbeşte - cred că e

născută din sărăcie! Pe vremuri, când erau familii numeroase de
iobagi săraci, dacă se punea strachina cu mâncare şi tu te aşezai
la vorbă, riscai să te ridici de la masă cu burta goală. Nu mai este
cazul (cel puţin nu la modul general). Masa este, aşa cum am mai
spus, evenimentul cel mai social în familie din cursul unei zile
obişnuite. La masă se discută (dar nu cu mâncare a în gură!), fie-
care spune ce a mai făcut peste zi, se glumeşte, se apreciază bu-
catele, se povesteşte, masa trebuie să fie luată într-o atmosferă
caldă, însufleţită, destinsă.

• Copilul e hrănit separat şi mama, tata mănâncă separat. Mama
preferă să-I hrănească mai întâi pe cel mic, supraveghindu-i fie-
care dumicat şi pistonându-l "hai, mănâncă, hai, mănâncă" în
timp ce acesta (săracul de el!) molfăie singur (ce mai plăcere!),
E bătut la cap să înghită mai repede când el ar vrea să discute,
să se bucure cumva de prezenţa mamei/tatălui. De aceea, cei
mai mulţi copii preferă să mănânce în camera lor, în faţa tele-
vizorului - măcar acesta le ţine companie! Nu ştiu cum ţi-ar fi
dacă ai fi silit să mănânci singur, în timp ce o altă persoană se
uită în gura ta şi te bate la cap să mănânci ori de câte ori încerci
să iniţiezi o fărâmă de discuţie. Când copilul nu stă la masă o
dată cu mama şi tata şi nu are nici fraţi sau surori, de unde să
înveţe cum să deprindă manierele la masă? Încă de la un an-
un an şi jumaăte, copilul ar trebui să stea la masă (măcar o dată
în zi) împreună cu familia şi categoric lăsat să încerce să se hră-
nească singur (mai ales în primele zece minute, când este foar-
te flămând, ulterior interesul poate să-i mai scadă). Dă copilu-



lui ocazia să observe ce fac şi ceilalţi la masă, să deprindă gus-
tul pentru masa luată în familie, aşa cum e normal.

• Copilul este hrănit în gură până la vârste nepermis de mari (chiar
şi la şapte, opt ani!). Ba chiar am asistat oripilată la o mamă care
îi mesteca bolul alimentar copilului de patru ani, apoi îl scotea
din gură şi i-l dădea lui să-I înghită!!! Dezgustător, neigienic şi
nepermis! Copilul, aşa cum s-a dovedit, era perfect capabil să mă-
nânce singur, să se servească singur, dar se folosea de această
stratagemă numai ca să se autoliniştească: în ochii lui, hrănin-
du-l astfel, mama îi făcea o declaraţie de iubire menită să-i liniş-
tească temerile legate de pierderea afecţiunii ei în favoarea su-
rioarei lui de numai un an (alături de alte pozne pe care le făcea
în exact acelaşi scop). Greşeala mamei fusese că îl ţinuse depar-
te de bebeluş, de frică să nu-i facă rău, în loc să se străduiască
să-I apropie şi să-I implice şi pe el în îngrijirea mezinei.

• Majoritatea meselor se desfăşoară cam aşa: mama îl hrăneşte în-
tâi pe cel mic (sau pe cei mici), apoi îi pune tatei în farfurie fe-
lul întâi - pe care acesta îl mănâncă pe jumătate până când re-
uşeşte şi ea să se aşeze la masă; nu aşteaptă să mănânce şi mama
felul întâi, ci aceasta trebuie să se întrerupă şi să-i pună lui felul
al doilea, pe care îl termină tocmai când apucă şi ea să-şi pună
în farfurie felul doi, apoi, se ridică prompt de la masă şi o lasă
să termine de mâncat singură, apoi să strângă masa şi să spele
vasele.

• Chiar când se strâng toţi în jurul mesei, în loc să se aştepe ca toa-
tă lumea să fie servită, fiecare începe să mănânce când îşi pri-
meşte farfuria, de parcă ar fi la cantină, şi pleacă pe rând de la
masă, pe măsură ce termină de mâncat, fără să-I aştepte şi pe ul-
timul sau să îşi ceară măcar permisiunea să se ridice, aşa cum ar
fi politicos.

• Fiecare mănâncă, în general, când îl apucă foamea, în picioare,
pe lângă masă ori ducându-şi sandvişurile în pat, la calculator
sau la televizor.

• Se mănâncă la televizor, de parcă nimeni n-ar putea spune nimic
mai interesant ori mai amuzant decât televizorul. Conflictul e
gata: tata vrea ştiri/meci/ programe cu maşini, mama vrea teleno-



vele/talkshow-uri/filme, copiii vor desene animate. "Soluţia"
adoptată este că fiecare mănâncă la el în cameră, în faţa televizo-
rului, şi mama la bucătărie. În afară de faptul că televizorul a de-
venit antisocial (din pricina diversităţii de programe menite să
satisfacă o diversitate de gusturi), este şi extrem de nesănătos să
mănânci fără să te concentrezi la mâncare, ci cu mintea aiurea, la
altceva. Gustul şi mirosul mâncării nu mai sunt savurate la fel
de bine şi, din această pricină, nici secreţiile digestive nu mai
sunt stimulate la fel de mult. Digestia este îngreunată.

Mesele se iau:
• La ore fixe +1- o jumătate de oră. În acest fel, se evită căderile

bruşte de glicemie care, la copilul mic, provoacă crize de nervi,
agitaţie, iritare, lipsă de cooperare.

• Cu toată familia cât mai des posibil. Dacă în timpul săptămânii,
peste zi, există o scuză, în weekend mesele ar trebui să fie sacro-
sancte.

• Într-o atmosferă caldă, destinsă, plăcută, nu pe muţeşte, ci făcând
conversaţie.

• Fără televizor. Acordaţi-vă atenţie unii altora, chiar nu vă puteţi
ţine companie? Aduceţi-vă aminte ce plăcut e la iarbă verde,
unde toată lumea mănâncă odată şi se stă de vorbă, se glumeşte,
cu toţii strânşi în jurul bucatelor.

• La masă, nu în pat, nu la birou, nu pe măsuţa de cafea, nu în fo-
toliu.

• Cu masa pusă "ca la restaurant". Aşa e civilizat. Nu trebuie scoa-
să argintăria şi paharele de cristal - acestea pot să rămână pen-
tru mese festive. Lingura şi cuţitul se aşază în dreapta farfuriei,
furculiţa în stânga, linguriţa pentru desert în faţă, dincolo de far-
furie sau în stânga lingurii, lângă cuţit. Tacâmurile se folosesc
dinspre exterior spre interior: în dreapta, lingura de supă (cea
mai în dreapta), cuţitul de aperitiv (dacă este cazul), cuţitul pen-
tru felul doi, în stânga, furculiţa pentru aperitiv, apoi, cea pen-
tru felul doi. Dacă salata va fi servită după felul principal, se aşa-
ză în stânga, în interior. Tacâmurile sunt întotdeauna folosite în
această ordine: de la exterior spre interior. Paharele sunt plasate



în faţa farfuriei, în dreapta. Primul din stânga este pentru apă,
celălalt, pentru vin/bere/sifon/suc. La supă, lingura se umple din-
spre marginea cea mai apropiată a farfuriei spre cea mai înde-
părtată, iar farfuria se poate înclina uşor spre înainte, nu înspre
tine.

• Copiii mici pot avea (şi chiar este recomandabil) tacâmuri mici,
de plastic, uşor de manevrat şi nepericuloase şi farfurii vesel co-
lorate.

La masă:
• Pâinea nu se muşcă, ci se rupe cu mâna.
• Înainte să bei, te ştergi la gură cu şervetul; la fel şi după ce ai

băut. Şervetul stă pe genunchiul stâng, afară doar dacă este de
hârtie (când e mai bine să îl laşi pe masă).

• Nu se folosesc scobitori. E şi neigienic, şi dezgustător. Nu folo-
siţi scobitori pe post de furculiţe.

• Sâmburii se pun grămadă, în farfurie, cu mâna, nu se scuipă.
• Coatele se ţin pe lângă corp, nu sprijinite pe masă.
• Se stă drept, nu într-o rână.
• Nu te întinzi după un platou/sare/piper/sticla de apă, ci rogi să

ţi se dea la mână.
• Nu se fac observaţii critice despe mâncare. E nepoliticos să spui

"nu-mi place!", fii mai diplomat - "nu cred că mai pot".
• Nu se vorbeşte cu gura plină.
• Nu se bea înainte de a termina de înghiţit dumicatul.
• Nu se fac zgomote nepoliticoase.
• Nu se vorbeşte tare.
• Nu mănânci înainte ca toată lumea să se apuce. Semnalul poate

fi dat de o rugăciune şi/sau de urarea "poftă bună".
• Nu te ridici până nu au terminat şi ceilalţi. Copiii mici, sub cinci

ani, pot fi însă lăsaţi să plece (după ce cer voie!) o dată ce au ter-
minat de mâncat. Dacă masa se lungeşte peste 15-20min., ei în-
cep să se plictisească şi să se agite. Deja vor să facă altceva.

Când copilul! copiii refuză să se poarte civilizat la masă, deşi au la
îndemâna lor exemple de urmat, avertizaţi-i că nu mai au voie să rnă-



nânce cu toată familia şi Iăsaţi-i să mănânce singuri, după masă, ori
Iăsaţi-i să flămânzească o tură, ca la jocul "Nu te supăra, frate!".

Nu-l cicăli dacă mai greşeşte. O mică remarcă sau o privire e îndea-
juns de grăitoare. Concentrează-te asupra exemplului personal şi re-
marcă încântat ori de câte ori copilul face ceea ce trebuie. Dacă ai mai
mult de un copil la masă, remarcă purtarea civilizată a unuia mai cu-
rând decât pe cea necivilizată a celorlalţi. Îi stimulezi astfel să se poar-
te frumos ca să fie băgaţi în seamă.

Caz
Maia (3 ani) şi Aniela (4 ani) sunt două surori năstruşnice însă, la masă, fac un circ
întreg. Se foiesc, se agită, răstoarnă, se ridică, ţipă, cer ba una, ba alta. Inevitabil, se
creează tensiune. Aparent, nici o explicaţie. Mama şi tata încearcă să-şi vadă de
mâncare, dar, în clipa în care una din fetiţe face ceva nepermis, toată atenţia lor se
îndreaptă asupra ei. "Maia, nu aşa, mamă. Hai, mai ia o linguriţă." Aniela, care mân-
ca frumos, cuminte, e nemulţumită acum că părinţii se uită la sora ei şi îi vorbesc,
iarea, care papă tot, e uitată. "Nici eu nu vreau. Nu-mi mai place!", decide ea brusc.
Cuvintele ei se traduc cam aşa: Vreau să Îmi vorbiţi şi mie, nu vedeţi ce frumos mă-
nânc? A dacă aşa stă treaba, na, nici mie nu-mi mai place, şi eu pot să fac mofturi
ca Maia. Părinţii însă uită de Maia şi încep să o roage pe Aniela: "Cum, dar ai păpat,
ţi-a plăcut. Hai, uite ce bun e". "Nu", ţipă Aniela. Maia, supărată că Aniela eîn cen-
trul atenţiei, se ridică de la masă. "Maia, vino înapoi, unde pleci, n-ai terminat."
Aniela plusează, se suie pe masă! Tatăl se ridică să o ia în braţe, ea ţipă, se împotri-
veşte. Mama a fugit să o aducă pe Maia la masă, fetiţa se întoarce încălţată cu ro-
lele. Game over! Când intră pe mâna mea, procedez exact invers decât mama şi tata.
Aniela, care a venit prompt la masă, are toată atenţia mea. Maia lâncezeşte în hol,
aşteaptă invitaţii specia le. Nici gând. Eu mă întreţin cu Aniela şi ne apucăm de mân-
cat Iăudând bucatele. Curioasă, Maia vine, dă un ocol: "Ce e de mâncare?", "Supă
cu găluşte şi piure cu şniţel" anunţă bunica. "Nu vreau!", ne provoacă ea. Se aşteap-
tă să o rog să pape. O descumpănesc: "Atunci, ieşi din bucătărie, Iasă-ne să mân-
căm." Apoi, nici nu o mai privesc, ci mă grăbesc să o laud pe Aniela: "Mănânci ele-
gant ca o prinţesă. Nici nu ştiam că poţi". Aniela se umflă în pene. Maia se aşază
într-o rână la masă, plimbă cu aer ofensat lingura în farfurie, soarbe o înghiţitură.
E disperată să-mi atragă atenţia. Nimeni nu-i zice nimic. Aniela o invită generos:
"Papă, Maia!". Maia sare ca pe arc. Eu o liniştesc pe Aniela: "Lasă că mâncăm noi
tot, mâncăm şi porţia ei". "Ba nu", ne contrazice Maia şi se aşază din nou la masă.
Îmi arată că şi ea ştie să mănânce frumos. O laud. O laud din nou şi pe Aniela, dis-
cutăm despre ce avem de gând să facem după masa care, slavă Domnului, nu mai
degenerează, ci se termină cu bine, civilizat.



Nu permite copilului să se foiască la masă, să se ridice, să tot plece şi
să vină, să se agite. Decât să-I laşi să transforme masa într-un haos ter
taI, mai bine spune-i scurt "văd că nu ţi-e foame" şi trimite-Ila el în
cameră cu menţiunea: "Ai să mănânci când se pune masa data viitoa-
re. Până atunci nimic". Un astfel de copil îi molipseşte şi pe ceilalţi şi
tulbură pe toată lumea. În plus, se simte important, în centrul aten-
ţiei, şi va face la fel de fiecare dată.

Sunt unii copii care nu prea au apetit. Mai ales cei care ies foarte pu-
ţin afară, la aer sau cei siliţi să ia masa singuri ori într-o atmosferă ca
de mormânt. Tentaţia este de a-i mâna de la spate cu veşnicul îndemn
"mănâncă!". Efectul este exact contrar.

Ponturi utile:
• Nu-ţi obliga copilul să mănânce mai mult decât poate. Nimic nu-i taie mai tare

apetitul decât pisălogeala "mănâncă, hai, mai ia o gură, hai, n-ai mâncat mai
nimic. Mănâncă!". Nu-I cicăli, lasă-1 în pace, chiar dacă ţi se chirceşte sufletul
de grijă.

• Dacă nu-i place ce i-ai gătit, nu intra în panică, nu te da peste cap să-i fad alt-
ceva. Scuză-te că nu-i poţi oferi pe moment altceva şi sfătuieşte-1 să aştepte ur-
mătoarea masă. Nu-i da, între timp, nimic de ronţătit, dar oferă-i lichide (fără
zaharuri) şi un fruct, două. Nu te teme că moare de foame, bazează-te pe in-
stinctele lui de supravieţuire.

• Dacă mofturile la masa sunt la ordinea zilei, consultă-lla stabilirea meniului.
Dacă tot ce vrea să mănânce sunt sandvişurile sau cartofii prăjiţi oferă-i-leîn loc
de desert, în cantităţi mici. Dacă copilul e destul de mare încât să îşi facă singur
sandvişuri, evită să mai cumperi produse tartinabile şi lasă-i în frigider mânca-
re gătită. Nu uita că mişcarea în aer liber şi efortul fizic sporesc pofta de mânca-
re.

• Roagă-1 să guste câteva linguri, dar nu insista. Ridică-i farfuria din faţă când
schimbi felul de mâncare sau când ceilalţi termină de mâncat.

• Nu-i reproşa că n-a mâncat, ci remarcă doar "nu ţi-a prea plăcut. De ce?" sau
"Nu ţi-a prea fost foame. De ce?", dar nu face o dramă.

• Dacă nu vine la masă când e chemat, lasă-i mâncarea pe masă şi începeţi fără
el. Lasă-1 să termine singur de mâncat. Dacă nu vine deloc, nu-i mai da nimic
de mâncare (în afară de fructe şi apă/ceai) până la masa următoare. Foamea e
cel mai bun bucătar!



• Nu uita că cei mici nu au papilele gustative antrenate pentru gusturi sofistica-
te. Iute, amar, astringent nu le sunt pe plac.

• Copiiiadoră, în genere, sosul de roşii şi untul. Asezonează-le mâncarea cu aceste
ingrediente.

• Uneori nu gustul e cel care le displace, ci textura mâncării. Dacă refuză un ali-
ment, pregăteşte-1 într-o altă manieră data viitoare.

• Dacă refuză un fel de mâncare nou, nu te încăpăţâna să-I mănânce, dar nici nu
te grăbi să-I înlocuieşti cu altceva. Spune-i simplu "Îmi pare rău, n-am ştiut că
nu-ţi place" şi nu mai face caz. Peste un timp, poţi să încerci din nou să îl ser-
veşti - gusturile se mai schimbă, dar fii pregătit şi cu o altă variantă de meniu.

• Evită gustările şi băuturile dulci înaintea mesei cu minimum o jumătate de oră.
Dacă cel mic vine înfometat de afară şi înfulecă un dulce sau un sandviş ime-
diat înainte de masă, poţi să te aştepţi să nu mai mănânce bine. Oricât ar insis-
ta, nu ceda.

• Taie pe cât posibil dulciurile şi snack-urile din meniu. Nu-i lăsa să ciugulească
între mese ca să compenseze ce n-au mâncat la masă. Din nou, foamea e cel mai
bun bucătar. Dacă are veşnic glicemia crescută, nu mai simte senzaţia de foame.

• Dacă are un fix cu anume feluri de mâncare şi insistă să nu mănânce altceva, nu
le face moftul sperând că se vor plictisi. Pot merge aşa la infinit. În plus, vei des-
coperi că, de la o zi la alta, lista bucatelor refuzate e tot mai lungă şi, în curând,
n-o să mai vrea decât gem şi ceai.

• Nu găti separat pentru "micul prinţ". Eo lipsă de respect ca toată lumea să mă-
nânce ce s-a gătit, numai el e mai cu moţ şi vrea altceva. Nu-i place, să flămân-
zească. Alegerea lui!

• Adesea, mofturile nu sunt decât un instrument de control al copilului asupra ta.
Nu-I încuraja! Curând, va avea tot felul de pretenţii. De aici şi până la a te lăsa
pe întuneric fiindcă aşa vrea el nu mai este chiar mult şi copiii sunt foarte tena-
ce, câştigând teren pas cu pas.

• Mofturile la masă sunt molipsitoare, mai ales când ele suntîncurajate de aten-
ţia deosebită a părinţilor faţă de "micul prinţ" şi de tratamentele preferenţiale.
Dacă mai sunt şi alţi copii în familie, încurajarea mofturilor "se ia" mai ceva ca
gripa şi, în curând, fiecare copil va voi să mănânce altceva, să aibă fiecare moţul
lui. Uite-aşa!

• Se poate întâmpla ca un anume aliment sau fel de mâncare să-i displacă total
şi iremediabil. Se poate întâmpla oricui să urască spanacul, de pildă. Sub orice
formă. Dar această unică problemă nu-I include în categoria mofturoşilor şi se
cuvine să existe o alternativă pentru el.

• Nu vă tânguiţi că puiul vostru nu mănâncă. S-ar putea ca tocmai acest lucru să-i
facă plăcere - să vă vadă cum vă daţi de ceasul morţii pentru ca el să vă facă
onoarea de a gusta din bucatele puse înainte.

• Nu uita că pofta vine mâncând. Bucuraţi-vă de masă şi continuaţi să mâncaţi
netulburaţi. S-ar putea ca, măcar de curiozitate, să mănânce şi el ceva.



• Preocupaţi-vă ca micuţul să facă suficient de multă activitate în aer liber şi cât
mai multă mişcare. Uneori, o schimbare de aer le readuce apetitul.

• Scăderea bruscă a poftei de mâncare poate fi semn de boală sau de paraziţi. Fa-
ceţi un control la medic. Lacopiii mici, creşterea dinţilor este adesea însoţită de
o scădere a apetitului. E şi normal! Gingiile sunt sensibile, dureroase, nu-i mai
vine să mănânce, ci numai să roadă ceva ca să-şi mai aline senzaţia de mâncă-
rime.

• Mâncarea intens zdrobită îşi pierde din gust din pricina alterării texturii.
• Nu începe să-I hrăneşti în gură numai de dragul de a mânca ceva.
• Nu-i pune în faţă porţii mari de mâncare, nici nu acoperi masa cu platouri şi pla-

touaşe pline de tot felul de bunătăţi. Efectul poate fi pentru mulţi (inclusiv pen-
tru mine, de pildă) total inhibant. NU-ţi mai vine să mănânci nimic. O farfurie
de copil e cantitatea suficientă de mâncare.

• Atenţie la preferinţele tale culinare şi la ceea ce ţie îţi displace - copilul te poa-
te imita. Nu e cazul. Dacă ţie nu-ţi place carnea de curcan, nu înseamnă că nu
trebuie să găteşti curcan pentru restul familiei. Nu e cinstit faţă de copilul tău.
Niciviceversa. Nu te gândi că mâncarea ta preferată trebuie să fie şi mâncarea
lui preferată.

• În cazul unui copil mofturos, suplimentele alimentare pot fi o necesitate dar nu-
mai după ce consulţi un medic!

• Îndeamnă-1 să ia măcar trei linguri. Dacă admite, nu insista pentru alte trei, ci
lasă-1 să decidă singur ce va face. Dacă se încăpăţânează, nu negocia cu el pen-
tru două sau una, că nu va fi nici una. Lasă-1în pace, lasă-1 să plece de la masă
(ca să nu-i tulbure pe ceilalţi) şi strânge-i farfuria când masa e gata.

• Nu mănâncă, nu primeşte desert şi nici o altă trataţie. Îmi aduc aminte că,
ori de câte ori mă încăpăţânam să nu mănânc (pretextul era un elegant "nu
pot", nu acel jignitor "nu-mi place"), desertul de care se bucurau ceilalţi ai
casei era întotdeauna preferatul meu şi porţiile erau mereu generoase. De-
geaba mă înfiinţam să-mi primesc porţia, mama îmi aducea aminte că nu
mai pot! "Dacă nu ţi-e foame de borş, nu ţi-e foame nici de prăjitură", îmi
zicea ea.

Bucuria părintelui este să ştie că micuţul are poftă de mâncare şi creş-
te văzând cu ochii. Pe drept cuvânt însă, dacă dimensiunile încep să
depăşească "stas-ul", e bine să fim cu ochii în patru. Obezitatea se
poate instala din fragedă pruncie şi e o poartă larg deschisă pentru
probleme majore de sănătate şi neîmpliniri sufleteşti şi profesionale
extrem de amare.



Obezitatea începe cu "hai, mai ia o porţie, puiule". Începe cu o pră-
jiturică acum, un covrigel peste cinci minute, alune în boluri la dis-
creţie pe mese, chipsuri şi bomboane când vrei şi când nu vrei. Sto-
macul este extrem de elastic şi, pe măsură ce se lărgeşte, este
nevoie de tot mai multă mâncare pentru a potoli senzaţia de foa-
me.

Obiceiul copilului de a mânca seara târziu, de a se culca seara târ-
ziu - pretext de a mai ciuguli ceva între cină şi spălatul pe dinţi, de
a ronţăi ceva la televizor, pe stradă, în pauze, la şcoală, e devastator.
Am vorbit deja, ceva mai devreme, că obezitatea afectează performan-
ţele şco Iare, memoria copilului, logica lui.

Copiii graşi, deşi tot mai numeroşi astăzi din pricina alimentaţiei ne-
raţionale (na, c-am trăit s-o spun şi pe asta! Pe vremea lui Ceauşescu,
"alimentaţia raţională" era sinonimă cu foametea), sunt ţinta glume-
lor răutăcioase ale colegilor şi partenerilor de joacă şi suferinţa lor
pentru că nu sunt plăcuţi, populari, admiraţi, scăderea pestigiului de
sine de la vârste foarte fragede, îi transformă în persoane anxioase,
triste, deprimate. Or, aceste sentimente neplăcute ei le combat tocmai
cu mâncare! E un cerc vicios, o spirală pe care au pornit la vale cu o
viteză ameţitoare. Una e să te îngraşi ca adult, alta e să fii de mic un
individ gras!

Ponturi utile:
• Găteşte mai puţină mâncare, exact o porţie de fiecare membru al familiei.

Astfel, vei şti sigur că haplea nu va putea să mănânce două-trei porţii în loc
de una.

• Cumpără nişte farfurii şi castroane mai mici. Astfel, nu va avea senzaţia că i-ai
redus porţia.

• Nu strânge bunătăţi în cămară şi-n frigider. Dacă nu-i, de unde să ia? E drept,
mai poate cere de la unul şi de la altul, dar nu poate să mănânce de la alţii me-
reu şi pe săturate.

• Nu-i da prea mulţi bani de buzunar. Îi va da pe toţi pe langoşi şi îngheţate.
• Găteşte mai dietetic.



• Dă-I să facă un sport.
• Înlocuieşte sucurile din casă cu apă chioară, cu toate protestele lui. Ceaiul nu e

bun, pentru că-1va bea îndulcit.
• Pregăteşte meniuri bazate mai mult pe legume şi carne slabă, peşte, şi mai pu-

ţin pe paste, cartofi, fasole, sosuri.
• Ţine în casă, la îndemână, fructe proaspete (mai ales mere), dar nu banane, smo-

chine şi curmale.
• Nu fixa ora de cină după şapte seara şi asigură-te că se duce la culcare nu mai

târziu de nouă şi jumătate - zece. Dacă i se face foame şi mănâncă noaptea, e
dezastru!

• Nu-I certa pentru că mănâncă. Se va îndopa pe furiş.
• Nu te îmbuiba în faţa lui pentru că tu ai voie sau nu-ţi pasă cum arăţi. ÎI tentezi.

Nici nu mânca ceea ce ştii că îi face rău, chiar dacă tu arzi caloriile ca un furnal.
Din nou, îl ispiteşti!

• Mai curând, remarcă-i eforturile lui de a slăbi, decât pofta de mâncare, dar nu
face prea mult caz de greutatea lui. Nu uita că încurajarea şi sprijinirea efortu-
rilor lui este esenţială.

• Asigură-te că îngrăşarea lui nu are cauze medicale ce trebuie rezolvate (ca-
uze hormonale, depresii, traume psihice etc.). Frecvent, copilul mănâncă,
în compensare, fiind trist pentru că nu se bucură de atenţia şi de prezenţa
ta.

• Lipsa de somn este şi ea o cauză de îngrăşare, mai ales la copii şi adolescenţi!
Oboseala şi lipsa randamentului îi face pe aceştia să mănânce mai mult ca să
compenseze scăderea nivelului energetic.

Nu e nici un moft cu iz burghez, nici o manifestare de potenţial ?efde
lagăr de concentrare care ?i-a ratat vocaţia. Copilul are CATEGORIC
nevoie de un program zilnic sănătos pentru a-i asigura:

• o dezvoltare sănătoasă, prin împărţirea judicioasă a timpului care
îi permite satisfacerea corespunzătoare a nevoilor sale de somn şi
alimentaţie, joacă ?i învăţare

• dezvoltarea unor reflexe condiţionate de foame, somn, defecaţie,
necesare pentru dezvoltarea sănătoasă a organismului ?i pentru
prevenirea unor boli ale aparatului digestiv ?i nervos (cum sunt
constipaţia, ulcerul gastric, oboseala cronică)



• deprinderea priceperii de management al timpului care îi permi-
te planificarea ~iorganizarea activităţilor în prezent, dar ~ipe mai
târziu, la ~coală,precum ~ica viitor adult, ceea ce favorizează ob-
ţinerea de performanţe ~colare~iprofesionale bune ~irealizarea sa
în plan personal

• cooperarea sa în realizarea activităţilor propuse ~inu opoziţia sa.

Deprins cu un program de viaţă organizat, copilul i'tie ce va urma
şi e mai cooperant. Ştie că acum e timpul să mănânce, apoi se va
juca, pe urmă va face baie, după care ascultă povestea, după care
face nani. Când ~tiece urmează, copilul nu mai e surprins de anun-
ţul tău şi nici nu ţi se mai împotrive~te, ci acceptă mai u~or ceea ce
urmează să facă. Dar dacă, de pildă, azi, după ce mănâncă, iese în
ora~, mâine, face nani, poimâine, merge la grădiniţă şi tot a~a, alt-
ceva în fiecare zi, cum să mai vină la masă când tu îl chemi ~iel se
joacă fericit cu maşinuţa? De unde să şti el când va mai avea oca-
zia să se joace? Asigurările tale pot să fie egale cu zero, mai ales
dacă ai obiceiul de a uita ce ai promis. Si atunci, micutul se simte

, I

îndreptăţit să facă opoziţie. Tu îţi pierzi răbdarea că se răce~te mân-
carea, te răste~ti la el, el urlă şi izbe~te, se enervează, îi piere şi ape-
titul, asta în caz că-I avea.

Mesele la orefixe. Când copilul nu mănâncă la ore fixe, organismul lui
nu se poate regla. Senzaţia de foame îi vine în mod aleatoriu (atunci
când îi scade glicemia) ~inu la ore fixe. Sepoate întâmpla să i se facă
foame pe stradă, la film, într-un loc public, departe de casă, unde n-ai
ce să faci decât să-i dai repede ceva să-i amăgeşti foamea, în ma~ină,
pe drum ori chiar acasă, în timp ce e~ti prins cu o treabă. Un copil
flămând e un copil sâcâit ~isâcâitor, agitat, nervos, nerăbdător, care
nu mai răspunde de faptele lui. Te trezeşti cu o criză de nervi când
ţi-e lumea mai dragă. De ce să îl supui ~ipe el, ~ipe tine unui stres
suplimentar? Mai simplu este să-i stabile~tiorele de masă ~i,în func-
ţie de acestea, celelalte activităţi. Dacă nu a apucat să i se facă foa-
me, poate să nu mănânce nici dacă îl picuri cu ceară. Stai lângă el ca
un jandarm ~iîl rogi, îl ameninţi, transpiri, te enervezi şi masa lui e
un chin. De ce să ajungeţi aici?



Atenţie! Unii copii au nevoie să mănânce mai bine şi in mai puţine
prize pe parcursul unei zile, alţii, mai puţin şi des. Nu insista să-i
schimbi natura, ci adaptează-te tu organismului lui. În general, trei
mese principale pe zi şi două gustări sunt absolut suficiente.

Defecaţia. Fără un program ordonat de viaţă, copilul îşi face nevoile
azi mai devreme, mâine mai târziu, în aşa fel încât organismul lui nu
se mai reglează. E drept, dieta copilului este cea care contează cel mai
mult, însă crearea reflexelor condiţionate (şi acest lucru se face numai
prin repetiţie) ajută în foarte mare măsură. Constipaţia, care chinuie
multora viaţa, este, cel mai adesea, rezultatul unei lipse de rutină în
copilărie. Reflexul defecaţiei este reglat în funcţie de orele de somn şi
de masă. Trezitul, culcatul şi mâncatulla ore fixe reglează şi activita-
tea tubului digestiv.

Ponturi utile:
• Nimic nu are un efect constipant mai puternic decât îngrijorarea legată de tran-

zitul intestinal! Deci, nu face din asta mare caz. Nu-I presa pe copil cu întrebări
LAi făcut azi caca?" sau "Aoleu, iar eşti constipat. Ce să mă mai fac cu tine?"),
nu-I verifica "ce şi cum a făcut" de parcă ar da teste pentru NASA,nu-i băga în
cap că se constipă uşor.

• Oferă-i o dietă bogată în legume şi fructe proaspete.
• Băile calde au un efect laxativ.
• Un interes viu pentru lumea înconjurătoare are, de asemenea, un efect laxativ.

Lafel şi emoţiile (surpriza, încordarea).
• Nemişcarea leneveşte tractul digestiv. Evită să-I laşi ore întregi la computer şi la

televizor. Oferă-i şansa de a se mişca în aer liber cât mai mult.

Somnul. Dacă azi se culcă la nouă, mâine la unsprezece noaptea, e
clar că nu-l mai poţi trezi a doua zi la aceeaşi oră. Un copil care nu
a dormit destul e morocănos, sâcâit, enervat şi enervant. Uneori, poţi
să tragi de el şi nu se trezeşte nici cu fanfara militară. O dată ce ora
de trezire se dă peste cap, tot programul zilei se perturbă: mănâncă,
iese la toaletă, se joacă la alte ore, mai târziu sau mai devreme decât
cu o zi înainte şi decât în următoarea zi. Timpul trece haotic, progra-
mullui de viaţă este dezorganizat şi nimic nu mai poate fi planifi-



cat, nu-ţi mai poţi stabili nici un fel de obiective pentru că nu le mai
poţi atinge.

Un copil cre~te în timp ce doarme. Cre~terea accelerată induce o ne-
voie crescută de somn. Bebelu~ii- care au un ritm de cre~tere foar-
te alert în primele luni de viaţă - dorm majoritatea timpului chiar
~i 18 ore pe zi! Se trezesc ca să mănânce. Pe măsură ce cresc, copiii
nu mai dorm atât de mult, dar ei au nevoie totu~i de mai multe ore
de somn decât adulţii, în general, între 9-11 ore de somn pe zi. Som-
nul poate fi în mai multe reprize (noaptea ~idupă-amiaza) sau con-
tinuu (noaptea). Unii copii sunt mai activi, alţii dorm mai mult. În-
totdeauna vei ~ti când copilul tău nu ~i-a făcut somnul - e întors
pe dos, nervos, neatent. Unii dorm după-amiaza ~i când au 10 ani,
altii renuntă încă de la vârsta de 4-5 ani. Asta nu înseamnă automat, ,
că suferă de ADHD, cum se grăbesc mulţi părinţi ~ieducatori să afir-
me. Important este ca numărul de ore de somn să fie suficient ~ico-
pilul să fie odihnit. De multe ori, un adolescent poate să doarmă mai
mult decât un copil de 9 ani. Transformările fizice ~icre~terea acce-
lerată specifice pubertăţii determină o cre~tere a "necesarului" de
ore de somn. Să nu te mire deci dacă adolescentul tău doarme ~i 14
ore încontinuu.

Nu-ţi priva copilul de somn ca să-i faci pe plac. Există o tendinţă ex-
trem de dăunătoare ca familiile să stea până la ore târzii din noapte
la televizor, cu copii cu tot. Nu e nimic atât de important încât să-i fie
sacrificate orele de somn ale copilului. A-l priva de somn e la fel de
rău ca a-l priva de hrană pentru că efectele lipsei de somn sunt dra-
matice pentru sănătatea ~idezvoltarea sa. Copiii care se culcă noap-
tea târziu au probleme la ~coală pentru că sunt obosiţi ~inu au un
randament bun, sunt nervo~i, iritabili ~ipot ajunge ~ila depresie. Cer-
cetătorii britanici au demonstrat chiar faptul că lipsa de somn duce,
mai ales în cazul copiilor ~iadolescenţilor, la îngră~are! Secreţia hor-
monului care controlează senzaţia de saţietate cre~tecu 15%în cazul
celor care dorm mai puţin de ~apte-opt ore pe noapte ~i, pentru că
sunt obosiţi, ei încearcă să compenseze scăderea nivelului energetic
mâncând mai mult.



• Ajută copilul să îşi regleze corect ritmul de somn şi veghe;
• Te scutesc de mofturile si nazurile lui la culcare si la trezire., ,

Când el doarme haotic (într-o seară, la 9, în alta, la zece, poimâi-
ne, la două dimineaţa şi tot aşa) veţi avea cu toţii probleme la
culcare - el refuzând să înţeleagă de ce cu o seară înainte a pu-
tut să stea până târziu şi azi nu. Vei constata că, după numai câ-
teva seri în care se respectă aceeaşi oră de culcare, el va deveni
tot mai somnoros pe măsură ce se apropie ora de somn şi va
adormi mai repede o dată ce este pus în pătuţ.

• Un copil care a dormit puţin pentru că s-a culcat târziu în ajun
are probleme la trezire, a doua zi. Tragi de el să se dea jos din
pat, toată lumea intră în criză de timp, dimineţile devin hao-
tice şi pline de nervi, toată lumea din casă îşi începe ziua
prost: se ia masa pe fugă (dacă se mai ia!), plecăm în fugă la
muncă, la grădiniţă şi la şcoală, uităm acasă lucruri importan-
te etc.

• Un copil obosit la ore nu se poate concentra, doarme pe el, are
rezultate şcolare slabe.

• Chiar când mama şi copilul stau acasă şi programul lor este le-
jer, culcatul şi trezitul tot trebuie să se facă la aceleaşi ore pen-
tru că, altfel, tot programul se dă peste cap. De pildă, s-a dat stin-
gerea aseară la 11:30,s-a trezit la 10:30.Micul dejun îl ia la 11
deci masa de prânz se duce înspre ora 15-16.Dacă îl ia somnul,
iese cu el afară pe la 18-19.Cina se ia la 21 şi culcarea, iar, pe la
11. Dacă mai trebuie mers undeva sau făcut ceva, s-a dat totul
peste cap.

• Orele de somn pierdute în timpul nopţii nu pot fi recuperate de
acelaşi număr de ore de somn în timpul zilei. Omul este o spe-
cie diurnă, nu nocturnă. Somnul de noapte este mult mai bun şi
mai relaxant decât cel de zi. Valabil şi pentru copii, şi pentru
adulţi. Din acest motiv, obişnuieşte-ţi copilul să fie activ ziua şi
să doarmă noaptea chiar de când e bebeluş (te joci cu el ziua
până îl oboseşti bine, ca să poată dormi peste noapte şi el, şi toa-
tă casa).



Eyident, dacă micuţul dă semne că îi este somn mai devreme decât
ora de culcare, nu e indicat să-I ţii treaz până la ora la care se culcă de
obicei, ci parcurgeţi împreună rutina şi lasă-I să se culce mai devre-
me. Dacă te temi că se va trezi a doua zi prea devreme, lasă-i nişte ju-
cării la îndemână, la picioare, în pătuţ, ca să nu se plictisească când
face ochi. Căscatul, frecatul ochilor, căzutul în fund din picioare, pi-
cote ala, iritarea sunt toate semnele oboselii. Acţionează până nu apu-
că să adoarmă pe el, încovrigat ca un căţel printre jucăriile risipite în
jur ori cu mâncare a în gură.

Ponturi utile:
• Poţi să-I laşi să se culce mai târziu (dar nu mai mult de o oră) în weekend, când

programul e mai relaxat şi în vacanţă, însă diferenţa nu trebuie să fie prea mare,
altfel se dă tot ritmul lui peste cap.

• Unii copii pot dormi şi când în casă e zgomot de intensitate joasă - voci, tele-
vizor, radio, ba chiar unele obiecte electrocasnice sunt ca şi inexistente pentru
ei. Alţiiînsă sunt foarte sensibili şi, dacă e cazul copilului tău, va trebui să-i res-
pecţi programul de somn, altfel, se trezeşte frecvent sau se trezeşte "cu faţa la
cearşaf": indispus, nervos, agitat, plânge din nimic.

În cazul copilului mic:
• pune-l să doarmă pe spate, cu faţa în sus, excepţie - când medi-

cul te sfătuieşte altfel;
• nu-i lăsa în pătuţ pături moi, pufoase, perne mari, căptuşeala pă-

tuţului şi alte obiecte textile care cresc riscul de sufocare;
• pătuţul să fie protejat de un ţarc astfel încât să eviţi accidentări-

le cauzate de căderea din pat;
• nu-l înfofoli să nu se supraîncălzească, există riscul morţii su-

bite;
• camera să fie bine aerisită; sub nici un motiv să nu-l laşi să doar-

mă în fum de ţigară (de altfel, protejează-ţi copilul de fumul de
ţigară în permanenţă);

• de mic poţi să-I laşi să doarmă singur (ba chiar recomand!) într-o
cameră de unde îl poţi auzi uşor dacă plânge. Foarte util este in-
terfonul - îţi poţi face în linişte treburile auzindu-i respiraţia şi
supraveghindu-i somnul fără să-I deranjezi.



E foarte adevărat însă tot mai mulţi români se obi~nuiesc (~irău fac)
să se trezească mai târziu, să ajungă la muncă mai târziu, să stea aco-
lo până mai târziu (în loc să termine lucrul la o oră rezonabilă), iau
cina mai târziu, se culcă noaptea târziu. Când n-ai copii, mă rog, e ale-
gerea ta, dacă vrei să-ţi petreci dimineţile dormind, n-ai decât. Însă co-
piii au nevoie de o cu totul altă rutină. Ei merg la grădiniţă, la ~coală,
trebuie să se trezească dimineaţa, nu-i obi~nui cu programul tău de-
calat pentru că este extrem de nesănătos ~icontraproductiv pentru ei

Din cauza părinţilor, care bântuie prin casă până noaptea târziu, cul-
catul copilului se transformă într-un circ stupid, enervant, inutil. Ca
să nu mai ai probleme, schimbă ora de culcare ~iconcepe o rutină de
seară, în mai multe etape.

Ponturi utile:
• Respectă aceeaşi oră de culcare. În scurtă vreme, organismul copilului se obiş-

nuieşte să "dea stingerea" în jurul aceleiaşi ore. Evită şi ieşirile târzii în oraş şi
vizitele prelungite care pot da ora de culcare peste cap.

• Seara, chiar înainte de culcare, întreţine în casă o atmosferă liniştită, calmă, nu
una agitată. Chiar şi entuziasmul mai trebuie temperat - copiii prea "strârniţi-
adorm mai greu. Evită deci jocurile zgomotoase, prea antrenante şi alergătura prin
casă. Dacă cel mic este prea agitat şi pus pe joacă, nu se va potoli ca prin farmec.

• Avertizează-1 că vine timpul de culcare, nu-I lua ca din oală când el se mai joa-
că încă sau urmăreşte ceva la televizor. Te va refuza clar.

• E bine să urmezi seară de seară aceiaşi paşi: să stea la toaletă, apoi să se spele pe
dinţi şi să facă o băiţă (baia este nu doar relaxantă, ci şi igienică, dar dacă condi-
ţiile nU-ţi permit, atunci măcar să se spele pe mâini, pe faţă şi pe picioare). După
băiţă, se îmbracă în pijamale şi se bagă în pătuţ, nu la desene animate sau alt-
ceva la televizor, ci la povestea de seară pe care să i-o spui chiar tu. Apoi îl săruţi.
îl înveleşti, îi urezi noapte bună, stingi lumina şi închizi uşa, fără alte comentarii

• Dacă îl duci tu la toaletă înainte şi îi laşi la îndemână apă, eviţi "manevrele de
învălui re" - pretextele de a se da jos din pat.

• Când se dă jos din pat, îl duci la loc. De fiecare dată. E bine ca părintele care l-a
pus în pat, în seara respectivă, să-I ducă înapoi de fiecare dată. Nu intra în dis-
cuţii cu el, în negocieri. E timpul de culcare şi atât.



• Încearcă să te agiţi mai pUţin în casă după aceea. Dacă ai şi alţi copii (mai mari),
nu staţi până târziu să vă uitaţi la televizor. Agitaţia din casă îl poate trezi pe cel
mic şi i se va părea nu tocmai cinstit ca el să doarmă şi voi, ceilalţi, să vă simţiţi
atât de bine fără el.

• Lasă-i în pătuţ jucăria preferată. Se va simţi mai bine.
• Dacă, după poveste, mai vrea să discutaţi puţin, nu-i refuza plăcerea. Ecel mai

bun prilej de a-i arăta din nou cât îl iubeşti şi că-1apreciezi pentru tot ce a făcut
bun pe ziua respectivă. Vorbiţi pUţin despre ce urmează să faceţi a doua zi. Nu
prelungi aceste discuţii mai mult de câteva minute.

• Nu te sfătuiesc să stai cu el până adoarme. Poţi aţipi lângă el foarte uşor şi se
obişnuieşte să doarmă cu tine.

• Nu-I obişnui să adoarmă legănatîn braţe sau pe picioare. Pe urmă nu-I mai dez-
veţi decât foarte greu.

• Nu-I zori, nu-I grăbi, nu distruge atmosfera de calm ce trebuie să preceadă mo-
mentul culcării. Îţi va lua încă şi mai mult.

• Nu-I lăsa să adoarmă în sufragerie dacă e obosit, urmând ca, pe urmă, să-I duci
în pătuţ. Începe această rutină de seară mai repede dacă a avut o zi grea, agita-
tă sau plină de evenimente.

• Ambii părinţi trebuie să procedeze similar în această privinţă. Dacă unul îl pune
la culcare într-un fel şi celălalt în alt fel, există motive de conflict.

În caz că se treze9te des ori vine la tine în pat, vezi câteva sugestii la
"Strategiile părintelui".

Etimologia cuvântului "disciplină" este latinescul "discipol" 9i în-
seamnă a învăţa de la cineva. Fără disciplină deci fără învăţare, nu
este posibilă dezvoltarea normală a omului 9i stau mărturie cazurile
de copii-sălbatici care au crescut printre animalele pădurii în baza in-
stinctelor de supravieţuire.

Disciplina nu înseamnă că micuţul tău stă smirnă 9i nu face decât
ce-i spui. Am auzit pe mulţi zicând că nu vor un astfel de copil, un
robot care nu face decât ce-i spui. Este o mare gregeală să crezi că



acesta este rezultatul disciplinei: o anihilare a personalităţii şi obe-
dienţă totală.

• Învăţare conştientă
• Ascultare voită
• Deprinderea controlului propriei voinţe (autocontrolul)
• Deprinderea vieţii în familie / grup / colectivitate / societate cu asu-

marea regulilor de comportament şi conduită
• Răbdare şi perseverenţă.

Disciplinarea copilului începe din primele zile de viaţă cu programul
de masă, cu orele de somn, cu băiţa, cu cântecul de leagăn, cu plim-
barea în aer liber, cu prezenţa ta. De fapt, îi creezi nişte reflexe, îl în-
veţi să se obipnuiască cu toate acestea. Mai târziu, îl înveţi să mănânce
singur, să se îmbrace singur, să stea la oliţă, să se spele pe mâini, pe
dinţi, să spună "te rog" când cere ceva, să mulţumească, să salute, să
fie politicos. Copilul învaţă ce trebuie să facă, cum să se comporte, cum
să devină parte a grupului. Mai întâi, a familiei, apoi, a societăţii.
Aceasta este disciplina. Învăţare. Iar învăţarea se bazează pe:

• Explicaţie
• Exemplu personal
• Observaţie
• Imitaţie
• Încercare şi greşeală
• Repetiţie
• Stimulare şi încurajare
• Recompensă şi sancţiune
• Experienţă/cunoştinţele anterioare

Deci, disciplina nu e (numai) corectare, sancţiune (sau pedeapsă, cum
preferă mulţi să-i spună), ci toate acestea la un loc. Dacă doar ţi-ai pe-



depsit copilul pentru că a făcut o prostioară, nu se cheamă că l-ai dis-
ciplinat. O greşeală devine o lecţie şi disciplinează numai atunci când
copilul trage învăţăminte, când înţelege ce a făcut, când învaţă ceva.

4.8.2 Cei patru călăreţi ai apocalipsei: răsfăţul - disensiunile părinţilor -
violenţa - inconsecvenţa

Este unul dintre marii adversari ai disciplinei. Am mai vorbit despre
răsfăţ şi despre urmările asupra copilului şi asupra vieţii de familie,
dacă îţi vine greu să-ţi disciplinezi copilul la un an, este de două ori
mai greu s-o faci când are şase ani şi imposibil când face şaisprezece
ani Ştiu că ţi-e drag şi nu-i poţi rezista, ştiu că e drăgălaş şi insistent,
că dacă nu-i faci pe plac e nefericit şi te scoate din minţi. Vreau să te
întreb ce faci dacă îi vine chef să dea foc la casă? Îi faci ori nu pe plac?
Dacă îi vine chef să-ţi distrugă computerul, îl laşi au ba? Dacă pofteş-
te să îşi bage degetele în priză, ce faci? Da, ştiu, nu sunteţi familia
Adams, dar măcar un "X şi zero" are voie să joace pe maşina ta?

...Dar în familiile unde părinţii au păreri diferite şi nu cad de acord
în privinţa creşterii şi educaţiei copilului, nimeni nu câştigă, toată lu-
mea are de pierdut. Când părinţii nu vorbesc aceeaşi limbă, când nu
fac front comun, îşi subminează unul altuia autoritatea şi îngreunea-
ză disciplinarea copilului.

Caz
Anda are trei ani. E deosebit de inteligentă, dar tata i-a permis cam multe. În loc să o
corecteze când greşeşte, se mulţumeşte să-i spună aşa, parcă cu gura altuia, "nu e
bine, Anda". Anda însă îl ignoră complet şi el renunţă. Mama nu e de acord. Se teme
că va ajunge să nu o mai poată ţine în frâu. Anda face regula în casă: dacă n-are chef
să-i lase să se uite la televizor, nu se uită, dacă vrea să le stingă lumina, le stinge lumi-
na. În lipsa tatălui, mama încearcă să o disciplineze (uneori cam dur), dar tot ceea ce
face ea în cursul unei zile se destramă ca vălul Penelopei atunci când tata vine acasă.
Până când nu s-a convins că trebuie să se alăture eforturilor mamei fără teama că Anda



l-ar putea urî (!), lucrurile n-au avansat nici un centimetru. Momentul de inflexiune,
pentru el, a fost un pumn în nas primit de la copilă, deşi o rugase să nu-I mai loveas-
că şi îi explicase că a lovi este şi urât, şi neplăcut, răneşte, face rău. A fost pentru pri-
ma dată când el a pedepsit-o fiind de aceeaşi parte a baricadei cu mama. Din clipa în
care copila a văzut că ambii părinţi au aceleaşi aşteptări de la ea şi aceeaşi atitudine
faţă de comportamentul ei, le-a cedat puterea, fără părere de rău, ba încă fericită şi râ-
zând bucuroasă (asta după o criză de pomină, în decursul căreia şi-a scos la bătaie tot
arsenalul de lacrimi, urlete şi ameninţări ca să le testeze voinţa). După aceea, n-a mai
fost nevoie de pedeapsă, copila şi-a învăţat lecţia. Şi tata, de asemenea.

Caz

Anca nu admite ca băieţelul ei de trei ani să bea cola şi nu îi cumpără niciodată, dar
tata, Gigi, îi spune că el îi dă voie şi îi cumpără când sunt doar ei sau chiar nesoco-
teşte voinţa mamei făţiş şi îi dă copilului să bea cu toate împotrivirile ei. Ce înţele-
ge copilul? Cola e dulce şi bună şi pişcă la limbă, îi place. Tati îi dă voie sa bea, mama
nu. Deci mama e rea şi tati e bun, deşi băutura respectivă îl agită pe copil şi îi caria-
ză dinţii. Pe urmă, când copilul e agitat, mami trebuie să-I liniştească pentru că pe
tati îl enervează. Şi tot mami trebuie să-I ducă la dentist, acolo unde lui nu-i place,
pentru că tati nu are inima "să-I chinuiască". Încă o dată, mama a pierdut la punc-
te, deşi ea face ceea ce este cel mai bine pentru copil şi tata nu. În plus, copilul va
învăţa că, atunci când vrea să facă ceva, trebuie să-I întrebe pe tata, nu pe mama.
Autoritatea ei se supune celei a tatălui, deşi ea ştie mai bine ce trebuie făcut. Tatăl
e şeful casei, dar "conduce" prost.

Caz

Tata nu vrea să-I lase pe Andrei (doi ani) să se joace la acvariul cu peşti pentru că e
periculos. Copilul insistă. Mama, "bună", în loc să fie fermă şi pe aceeaşi poziţie cu
tata, îl Iasă pe copil, ba mai şi pledează pe lângă soţ ca să cedeze. Prima greşeală.
Soţul cedează. Altă greşeală. Peste câteva zile, Andrei trebuie să iasă cu tata în oraş,
cu maşina. Tata dă să-I aşeze în scaun şi să-i lege centura, Andrei n-are chef. Tatăl
insistă, copilul se pune pe urlat. Tata trebuie să ajungă acolo unde şi-a propus, nu

poate să nu se mai ducă, nici să îl lase pe Andrei singurîn casă. ÎI leagă în scăunel
cu forţa, îi explică că altfel nu se poate, "maşina nu ar pleca", dar conduce cu un
ochi pe copilul care se foieşteîn scaun şi urlă ca din gură de şarpe pentru că nu su-
portă ca tata să-i impună ceva şi mama nu e prin preajmă să-I "susţină". După ce
conduce în stres, tata ajunge la destinaţie undeîi aşteaptă mama care, fără nici un
alt comentariu, fără să întrebe ce s-a întâmplat, îl ia pe micuţ în braţe şi începe să-I
aline. După greşeala din ajun, când a subminat prosteşte autoritatea tatălui, acum
ar fi avut o bună ocazie să repare ceva, dar, în loc să-i spună "îmi pare rău că ai plâns,
dar tata a avut dreptate. Chiar dacă nu-ţi place, în maşină toată lumea poartă cen-
tura de siguranţă, altfel maşina nu porneşte. Data viitoare, dacă refuzi şi faci scan-



dai, rămâi acasă". Preferă însă să-I aline de parcă tata arfi fost vinovat. Mama a co-
mis a doua greşeală. Andrei învaţă că smiorcăiala o face pe mamă să cedeze, iar
mama îl face pe tata să cedeze. Lanţul slăbiciunilor se pune în mişcare.

Copiii au această fantastică abilitate de a pricepe imediat cine este "ve-
riga slabă" şi cine conduce, pe cine pot să manipuleze şi pe cine nu. De
aceea, părinţii trebuie să aibă acelaşi tip de discurs, aceleaşi cerinţe şi
aşteptări din partea copilului! copiilor lor, adică să vorbească "aceeaşi
limbă". Altfel copilul, oricât de mic, va învăţa surprinzător de repede
să îşi joace părinţii pe degete, pe unul împotriva celuilalt şi pe ambii în
favoarea lui. ar, un copil, oricât de inteligent şi de genial ar fi, nu poa-
te să ştie şi să decidă ce este cel mai bine pentru el (deşi e bine să ana-
lizăm şi punctul lui de vedere, dar aceasta este cu totul altceva). Tot aşa
cum nu-i poţi lăsa automobilul să-I conducă pentru că nu poate, nu-i
poţi lăsa nici puterea de a decide în locul vostru, al părinţilor.

Prin urmare, părinţii trebuie să decidă de comun acord ce anume vor să
facă acel copil, ce aşteptări au din partea lui, ce limite îi impun şi câtă
libertate îi dau şi, pe urmă, să se ţină de cuvânt. Oricât de aprinse ar fi
dezbaterile, oricât de mult ar ţine unul şi altul la punctul propriu de
vedere, înainte de a decide ceva în privinţa copilului, părinţii trebuie
să se pună de acord. Altfel, nu fac decât să-şi submineze unul altuia au-
toritatea şi acesta este lucrul cel mai păgubos pentru toţi: pentru copil
fiindcă îşi pierde încrederea în ambii părinţi şi pentru părinţi fiindcă
nu ajung la nici un rezultat cât timp unul trage hăis şi altul cea.

Aviz celor care îşi "îndoctrinează" într-ascuns copilul împotriva ce-
luilalt părinte crezând că astfel îşi impun punctul de vedere: "Ştiu că
maică-ta nu vrea să faci cutare lucru, da' ce ştie ea? Habar n-are, nu
te mai uita în gura ei. Uite, eu fac aşa şi n-am nimic".

Aviz şi celor care aplică aceluiaşi copil două rânduri de standarde şi re-
guli: "Când eşti cu mine, faci aşa, când eşti cu tăică-tu, faci cum zice el".
Săracul copil nu mai înţelege nimic, nu mai ştie ce e bine şi ce e rău, în
cine să se mai încreadă şi în cine nu. De aceea, va căuta pe viitor sprijin
şi înţelegere de la persoane din afara casei. Ori va face cum îl taie capul.



Aviz şi celor cu aere de "şef" acasă, care nu suportă să nu-şi impună
veşnic, imediat şi făţiş punctul de vedere. Tatăl spune: "Copilul nu
are voie să vorbească urât cu vecinul". Mama sare cu gura: "Ba da, că
merită. Nici eu nu-l salut, e un nemernic. Câinele ăla al lui urlă de mă
scoate din minţi şi el nu face nimic, da' tu nu stai acasă cât stau eu,
vii seara de la muncă, nu te deranjează, aşa că nu mai face pe deştep-
tu', taci din gură, vezi-ţi de treabă". Copilul va asculta doar de "şef"
şi nu se va mai obosi sa ţină cont de părerile celuilalt părinte. E o mare
greşeală, pentru că "şeful" îl privează pe copil de un model esenţial,
fie că este vorba de mama, fie de tata. E încă mai rău decât dacă acel
copil ar creşte fără un părinte pentru că va avea, ca adult, o concep-
ţie greşită despre rolul părintelui "redus la tăcere" (fiemama, fie tata),
despre rolul soţului! soţiei în cuplu şi în familie.

Dacă "şeful" îşi impune în forţă punctul de vedere, în ciuda celorlal-
te "părţi", în lipsa şi pe la spatele lui, trebuie să se aştepte, ca orice
dictator, la comploturi şi complicităţi. Autoritatea lui e găunoasă şi se
va prăbuşi în timp, chiar şi atunci când deciziile lui sunt corecte şi în
interesul copilului.

Dacă "şeful" ţine partea copilului împotriva celuilalt părinte (să zicem
că îi rezistă copilului mai puţin, că e mai slab de inimă), în lipsa lui,
"secundul" îşi va impune punctul de vedere, chiar cu riscul de a pe-
depsi copilul. Micuţul, la rândullui, total confuz, va prinde ură pe pă-
rintele "rău", chiar dacă acesta face ceea ce e mai bine pentru intere-
sul lui. Disciplinarea copilului va deveni şi mai dureroasă, şi mai
anevoioasă şi mai ineficientă decât dacă ambii părinţi ar proceda la fel.

Atenţie!
• Ori de câte ori copilul va constata că părinţii nu sunt de acord in-

tr-o privinţă, va aplica dictonul "divide et impera". Părinţii toc-
mai şi-au făcut rost de un dictator cu caş la gură, dar nemilos ca
orice dictator.

• Când un părinte vrea să-I deprindă pe copil ceva şi celălalt nu e de
acord, conflictul e gata. Adio armonie, casa va incepe, in curând,
să semene cu o casă de nebuni. Chiar dacă nu vă convine, gân-



diţi-vă la ce este cel mai bine pentru copil, cel mai sănătos pentru
el ~i ajungeţi la o rezoluţie la adăpost de ochii ~i urechile lui.

• Să nu ne contrazicem de faţă cu copilul, să ne încăIcăm unul al-
tuia voinţa, să ne "f1exăm" mu~chii, la figurat (uneori ~i la pro-
priu). Toată familia are de suferit, de~i fiecare, poate, în alt chip.

• Copilul înţelege cine-i ,,~eful" ~i-1va copia, cu el se va alia când va
vrea să obţină ceva, lui îi va cere voie sau va complota cu celălalt
părinte cum să-I păcălească pe zbirul casei când va vrea să facă
ceva pe la spatele lui.

Dacă tu doar îl pocneşti sau ţipi la el şi te răsteşti, el deduce că eşti
nervos dintr-o pricină oarecare, ori că nu-l placi, că nu-l iubeşti. Nu
înţelege exact ce s-a întâmplat. Poate ghici, dar poate trage şi conclu-
zii greşite, în loc să-şi înţeleagă greşeala, să suporte consecinţele şi
să-şi însuşească lecţia.

Chiar şi sancţiunea non-violentă arată că ai fost nevoit să apelezi la
ultima ta "armă" din arsenal. Desigur, asta nu înseamnă că trebuie să
renunti! A nu face uz de sanctiune atunci când trebuie este încă si mai" ,
rău decât dacă apelezi la ea, dar, cu cât eşti mai nevoit să aplici sanc-
ţiuni copilului tău, cu atât înseamnă că acesta este mai indisciplinat,
că tu nu te-ai impus în ochii lui ca o autoritate şi, de aceea, îţi contes-
tă recomandările şi cerinţele, cu alte cuvinte, e semn că nu ţi-ai făcut
cum trebuie "meseria" de părinte. Atenţie! E cazul să analizezi totul
cu mare atenţie şi să vezi unde "e buba".

Disciplinarea eficientă este atunci când copilul are încredere în ceea
ce îi spui ~i îi arăţi ca părinte.

Dar, ca să aibă încredere în tine, tu trebuie să îi arăţi că eşti serios şi
sigur de cele ce spui şi să-ţi întăreşti spusele prin exemplul personal,
astfel încât copilul să-ţi urmeze îndrumările fără să fie nevoie de co-



erciţie din partea ta, de ameninţări, de sancţiune. Nu prin pedeapsă
devii o autoritate în faţa copilului tău, ci prin cunoaştere şi puterea
exemplului, prin înţelegerea lui, prin felul în care îl tratezi, ţi-l apro-
pii şi îi câştigi încrederea şi respectul.

Autoritatea nu ţi-o câştigi deci prin asprime, prin cuvinte porunci-
toare, păstrând distanţa dintre voi cu răceală, ci, dimpotrivă, prin
apropierea de copil, prin interesul manifestat faţă de activităţile
sale, prin fermitate, blândeţe, calm şi răbdare şi, mai ales, jucân-
du-te cu el.

Când ai prea multe reguli, de fapt, nu ai nici una. Indisciplina copilu-
lui este urmarea firească a inconsecvenţei părintelui.

Cere-i copilului să facă numai acele lucruri pe care i le poţi im-
pune, încă de la vârste fragede, dar politicos şi pe un ton ferm şi
blând, aşa cum am mai vorbit: "spală-te pe mâini, te rog", "vino
la masă, te rog", "dă înapoi jucăria, te rog". Refuză să facă, poţi ac-
ţiona chiar tu, fără să mai faci apel la el (adică iei problema în
mâini): îl duci la baie şi vă spălaţi pe mâni, îl aduci la masă, îi iei
din mâni jucăria pe care a luat-o de la un alt copil etc. Aşa el vede
că, atunci când îi ceri ceva, vorbeşti serios şi lucrul respectiv se va
întâmpla oricum. Pentru că adoră să fie independent, copilul va
face ceea ce îi ceri data viitoare, preferând s-o facă singur. Dacă îi
ceri ceva ce nu poţi controla (de pildă, să nu facă pe el), va remar-
ca repede că nu ai cum să îi impui ceva. În consecinţă, te va sfida
ori de câte ori are chef.

Spune-i o dată frumos, a doua oară lansează-i un avertisment serios
şi, a treia oară, acţionează, altfel, tu vorbeşti, tu auzi. Îl cicăleştişi de-
geaba. Dacă eşti sigur că a auzit şi a înţeles ce i-ai cerut, acţionează,
altfel, dacă te rezumi doar să vorbeşti (şi să faci tu în locul lui), nu te
va lua în serios nici data viitoare.



Nu-i adresa mai multe cereri deodată, ci câte una, pe rând. Nu-i
spune, de cum a intrat pe uşă venind de la şcoală "descalţă-te, dez-
bracă-te, spală-te pe mâini şi vino la masă". Până ţi-ai formulat tu ul-
tima cerere, el a şi uitat-o pe prima. În exemplul dat, el reţine să se
ducă la baie şi să vină la masă şi asta şi face - intră încălţat până la
baie şi apoi se înfiinţează la bucătărie şi tu te vezi silit să o iei de la
capăt: "Ce ţi-am spus eu să te descalţi şi să te dezbraci, du-te!". Se
duce, când vine, îi mai aduci aminte ceva "ai pus mâna pe bocanci,
du-te, spală-te din nou pe mâini". Deja ai spus de câte două ori ace-
laşi lucru şi el a început să-şi piardă răbdarea: "Mai lasă-mă în pace",
îţi răspunde el, tu replici "măi, eu cu cine vorbesc?" şi enervarea e
gata, chiar înainte de masă.

De abia după ce s-a obişnuit să facă lucruri pe care tu i le poţi im-
pune, cere-i şi lucruri pe care nu ţi-e uşor să i le impui. "Mănâncă
tot", "dormi", "strânge-ţi jucăriile" etc. Şi aceste solicitări trebuie adre-
sate tot pe ton ferm şi blând, pe rând, nu în tiradă, urmărind îndepli-
nirea fiecăreia înainte de a trece la următoarea.

Nu schimba solicitările din mers şi regulile în mod arbitrar. Copi-
lul va deveni în scurtă vreme confuz şi nu va mai şti ce vrei, îl zăpă-
ceşti. Exprimă-te cât mai clar, scurt, concis. Gândeşte-te bine ce vrei
de la el înainte să-ţi formulezi cererea sau recomandarea, altfel, copi-
lul va înţelege, în scurt timp, că habar n-ai ce vrei. Caz în care preia
el iniţiativa.

Evită conflictul. Disciplinarea nu trebuie să devină o luptă a voinţe-
lor, nu-ţi pune ambiţia la încercare cu el, altfel, intri pe un teren ex-
trem de alunecos, te angajezi într-o competiţie unde el se poate dove-
di mai încăpăţânat decît tine şi are mai multe şanse de a câştiga. O
dată ce începe să câştige la puncte în detrimentul tău, autoritatea ta
este făcută praf. Cea mai la îndemână scuză/motiv de nesupunere/re-
plică pe care copilul tău o are la îndemână este "Dar tu de ce nu faci
aşa?", "De ce numai eu, şi Bogdănel nu?", "Data trecută nu mi-ai ce-
rut aşa ceva. De ce acum?".



Atenţie deci la ceea ce am discutat la principii: exemplu personal, con-
secvenţă, dreptate, comportament rezonabil din partea ta.

• Nu-ţi pierzi cumpătul.
• Nu ridici vocea.
• Nu-i vorbe9ti urât.
• Nu fii ezitant, iritat ori temător, că te-ar putea refuza.
• Nu intervii decât când este neapărată nevoie (adică, atunci când

atitudine a 9i comportamentul copilului tău sunt intolerabile 9i in-
terzise; preferă să te abţii dacă ţie nu-ţi plac, dar sunt tolerabile).

• Fii politicos 9i sigur pe tine.
• Fii flexibil, folosind tehnici de disciplinare adecvate copilului tău.

Chiar 9i fraţii pot avea nevoie de tehnici de disciplinare diferite
• Câ9tigi încrederea copilului tău.
• Să anunţi copilul în legătură cu ceea ce urmează să facă, nu să-I în-

trerupi brusc (exemplu: el se joacă, tu vii 9i-ispui fIlamasă, acum!".
Dacă nu e flămând ca un lup, cel mai probabil, se va opune. De
aceea, e mai bine să-I avertizezi: "Peste cinci minute, mă întorc să
te iau la masă", a9a încât el 9tie ce urmează să se întâmple 9inu ţi
se va mai împotrivi, cel puţin nu cu aceea9i îndârjire).

• Să formulezi avertismente dacă vezi că are de gând să facă ceya
nepermis sau periculos. Scopul nu e să-I pedepse9ti, ci să-I împie-
dici să gregească, să-I educi.

• Îi formezi o rutină zilnică, a9a încât copilul să 9tie că după masă
vine somnul de după-amiază, că după băiţă, merge la culcare etc.

Evită aceas@j:)rintr-un simplu anunţ, chiar dacă ţi se pare că ai ajuns
să semeni cu UI1ceas cu cuc!

Când ai ajuns totu9i în prag de conflict, dezamorsează situaţia ast-
fel:



• Rămâi calm
• Refuză să intri într-o dispută cu el. E o capcană din care nu mai

ieşi cu faţa curată şi, când vezi că începi să pierzi, te enervezi şi ac-
ţionezi în forţă, dar amândoi ştiţi că tu eşti cel care a pierdut

• Încearcă să foloseştiumorul pentru a detensiona situaţia respectivă
• Surprinde-ţi copilul acţionând exact aşa cum el nu s-ar fi aştep-

tat ("Dacă vrei să ţipi, ţipă. Dar când ai terminat de ţipat, te
culci"), fără să renunţi la ce ţi-ai propus.

4.8.4 Tehnici de disciplinare
4.8.4.1 Recompensa. Tipuri de recompensă

Scopul recompensei este de a stimula copilul să persevereze, de a-l
încuraja, de a-l ambiţiona să reuşească să înveţe ceea ce şi-a pro-
pus şi nu de a-l răsplăti. Răsplata cea mai bună pentru efortul lui
este reuşita, succesul, fericirea şi mulţumire a pe care fapta lui le
aduce celor din jur şi lui însuşi. Şi cred că nimeni nu se îndoieşte
de asta.

Recompenselemateriale sunt total neindicate. De ce?Pentru că gene-
rează un tip de motivare materială, egoistă, de proastă calitate.

"Dacă înveti bine anul acesta, tata îti ia bicicletă". Care este dife-
I I

renţa între această frază şi celebra "Ca să nu mai rămâie repetent şi
anul acesta, mam' mare, mamiţica şi tanti Miţa au promis tânăru-
lui Goe să-I ducă-n Bucureşti de 10 mai."? Recompensa unui copil
care învaţă bine este însăşi cunoaşterea pe care o capătă, plăcerea
de a afla. Mama îmi spunea tot timpul că nu învăţ pentru ea, ci nu-
mai pentru mine. Asta n-o împiedica însă ca, în vacanţe, să mă ducă
în cutare loc sau să-mi cumpere mai ştiu eu ce. Îi făcea, desigur, plă-
cere să mă vadă bucurându-mă de o excursie sau de un lucru nou,
dar acest gen de asociere a rămas mereu numai în mintea ei, nicio-
dată nu şi l-a exprimat cu voce tare faţă de nimeni şi cu atât mai
puţin faţă de mine.



Recompensa unui atlet pentru eforturile sale este însăşi medalia câş-
tigată. Dar nu pentru aurul din ea, ci pentru valoarea pe care o re-
prezintă. Pentru un copil, recompensa cea mai bună este timpul pe-
trecut împreună cu el, joaca împreună cu el, atenţia pe care i-o acorzi.

Aprecierea pi admiraţia sunt şi ele unele dintre cele mai plăcute şi mai
eficiente recompense. Trebuie făcute întotdeauna pe un ton entuziast
şi cu o expresie de încântare pe chip. Un "bravo, ce copil destoinic
eşti, ce mult m-ai ajutat" sau fInicieu nu m-aş fi descurcat mai bine"
este o recompensă mai plăcută decât cea mai dulce bomboană şi mai
valoroasă decât cea mai mare bancnotă. Însă îşi pierde efectul dacă o
spui cu jumătate de gură, posomorât sau ursuz. Aprecierea şi admi-
raţia îi umplu copilului inima de bucurie, îi sădesc în suflet sentimen-
tul valorii personale, îi arată că îl preţuieşti, că îl respecţi, că e impor-
tant şi că poate să-ţi dea o mână de ajutor. Învaţă ce înseamnă
preţuirea de sine, generozitatea.

Pentru faptul că gândire a copilului nu are un grad de abstractizare
suficient de complex, aprecierea este şi mai eficientă dacă îi dai o for-
mă grafică! O steluţă, o inimioară, o mutriţă veselă, un plus etc., toa-
te acestea sunt mult mai eficiente decât ai crede la prima vedere. Mulţi
părinţi au impresia că, în era high-tech, toate aceste "recompense ono-
rifice" nu au nici o valoare. Să ne aducem aminte că, în epoca ceau-
şistă, meritele la locul de muncă erau, adesea, răsplătite cu o insignă
sau o medalie şi, cu toate acestea, eram mândri că "am fost remar-
caţi", că fInis-a recunoscut valoarea", chiar dacă numai onorific. As-
tăzi, în diverse organizaţii (magazine, fast food-uri, fabrici şi compa-
nii) poţi vedea panouri cu "angajatullunii". Efectul este unul pozitiv
nu doar pentru cel evidenţiat, ci pentru toţi angajaţii, chiar dacă bo-
nificaţia este modestă.

La fel simte şi copilul tău. De pildă, Andreea (10ani) e o prinţesă răs-
făţată care nu mai ştie ce jucării şi ce hăinuţe, ce dulciuri să ceară.
Nimic însă nu s-a dovedit atât de preţios ca mutriţele mele vesele şi



triste pe care i le repartizam zilnic, în funcţie de comportamentul ei.
Micuţului Angel (5 ani) i-am dăruit zilnic o floare desenată / decu-
pată din hârtie colorată ale cărei petale reprezentau: politeţe, respect,
ascultare, fair play faţă de partenerii de joc, atitudine non-violentă,
ajutor în gospodărie. Era ceea ce doream să corectăm la el. În prima
zi de lucru, când floarea era mai mult fără petale decât cu petale, s-a
supărat, a strâns din dinţi, din pumni, tristeţe mare. În zilele urmă-
toare, dorinţa lui de a primi o "floare întreagă" a depă~it ca impor-
tanţă orice ma~inuţă ~iorice bombonică ~i,când realizările lui au fost
pe măsură, încântarea lui a fost fără margini. A primit-o din mâna
mamei lui solemn ~ifericit de parcă ar fi fost decorat cu Ordinul "Le-
giunea de Onoare". Aniela ~iMaia (3, respectiv 4 ani) numărau zil-
nic steluţele ro~ii, iar o bulină neagră a provocat un ~uvoi de regre-
te ~i lacrimi. Elisabeta (6 ani) era fericită ori de câte ori primea o
inimioară ro~ie din partea părinţilor ei ~i tristă când primea o lacri-
mă albastră. Gemenii Viviana ~iCristi (6 ani) erau îngroziţi de albăs-
trirea apei din două stic1uţe- hârtia de turnesol a comportamentu-
lui lor, iar Laura (10 ani) urmărea cu sufletul la gură scăderea
"barometrului de încredere" al părinţilor ei (un desen reprezentând
un soi de termometru cu ha~uri înfăţi~ând porţiunile de încredere
distruse de minciunile ei).

Încurajarea este cea mai eficientă armă de combatere a spaimei de e~ec.
Încurajarea motivează, îi arată copilului că a învăţat ceva, că efortu-
rile lui n-au fost în zadar ~i-ldetermină să persevereze până la atin-
gerea obiectivului propus. Dacă nu e~ti foarte mulţumit de cum ~i-a
făcut, de pildă, ordine în cameră, nu-i repro~a. Data viitoare, nu-~iva
mai bate capul pentru că "oricum nu face bine". Remarcă tot ce a fă-
cut bine, apoi ~i unde a fost neglijent, arată-i unde a gre~it ~i înche-
ie-ţi evaluarea cu un "data viitoare, sunt sigură că te vei descurca mai
b· "me .

Adu-ţi aminte că, la ~coală, de multe ori, profesorii dau o notă mai
bună decât ar fi cazul unui copil slab sau mediocru "pentru încuraja-
re", ca să-i arate că ~iel poate, să-I ambiţioneze să mai încerce, să se
străduiască mai mult pe viitor.



Tonul vocii trebuie să fie optimist, expresia feţei plăcută, zâmbi-
toare. De multe ori, ajută enorm să-I mângâi pe obraz, să-I baţi
u9or, încurajator, pe umăr, să dai mâna cu el sau să-I strângi în bra-
ţe. Toate acestea îi întăresc convingerea că îl iube9ti chiar şi atunci
când nu e perfect, că ai încredere în el chiar şi atunci când n-a re-
u9it pe deplin, că nu e9ti supărat pe el, că e9ti alături de el, gata
să-I ajuţi.

Apropierea fizică, gesturile tandre constituie un alt tip de recompen-
să. Mângâierea, îmbrăţi9area, pupatul, luatul în braţe, toate aceste
manifestări îi arată copilului afecţiunea ta faţă de el, aprecierea,
mulţumire a 9i bucuria pentru ce a spus ori a făcut. De multe ori,
toate aceste gesturi contează mai mult pentru el decât o mie de cu-
vinte. Chiar numai expresia de mândrie 9i admiraţie de pe chipul
tău ori simpla ta prezenţă este pentru el o recompensă şi un factor
motivant de cea mai mare importanţă. Nu există destui bani în
lume să-i cumperi un cadou la fel de valoros ca prezenţa ta la o ser-
bare ori la o competiţie sportivă la care participă. Pentru mine, de
pildă, la 19 ani, prezenţa mamei nu în amfiteatrul unde dădeam
examenul de admitere la facultate, ci afară, în faţa Universităţii, a
fost un factor de susţinere 9i un sprijin fără egal. Egecul însemna
un an de muncă irosit 9i, foarte probabil, o schimbare de destin.
Competiţia era acerbă: 45 de concurenţi pentru un singur loc, un
adevărat război al nervilor.

4.8.4.2 Aprecierea preponderentă a aspectelor pozitive,
nu a celor negative (disciplina pozitivă)
Laudă-l mai des, critică-l mai rar. Adesea, părinţilor li se pare stupid
să-I laude pe copil pentru că a făcut ceva a9a cum trebuie. "De ce?
Doar e normal să facă a9a!" Î9i spun ei, uitând că, pentru copil, nimic
din tot ce nouă ni se pare "normal" nu vine fără învăţare, or, învăţa-
rea presupune efort şi un act de voinţă din partea lui. În schimb, ma-
joritatea părinţilor cred că e firescsă-Icerţi 9isă-i reproşezi atunci când
nu face ceea ce trebuie "pentru că a9a îl educi". Educaţia nu e doar
corijare, ci, primordial, învăţare.



Reproşurile sunt ° greşeală frecvent făcută de părinţi

• ÎIfac pe copil să se simtă prost, umil.

• În timp, ii diminuează simţul valorii proprii, ii distrug increderea
şi respectul de sine. Ajunge să nu se mai creadă bun de nimic. ÎI
fac timid, ezitant, temător, il vor impiedica să se afirme.

• ÎI fac vulnerabil la abuzurile celorlalţi, il determină să accepte
umilinţa şi situaţiile considerate dreptinjositoare, pentru că "ori-
cum el nu merită altceva".

Astfel de copii nu îndrăznesc să facă nimic, sunt timoraţi, excesiv de
timizi, acceptă orice din partea prietenilor ~icolegilor de joacă, le este
frică să î~i impună punctul de vedere chiar dacă au dreptate. Uneori,
pot să apară în ochii celorlalţi drept impertinenţi, "răi", "nesuferiţi",
"lene~i", "buni de nimic". E numai un scut de apărare îndărătul că-
ruia stau încordaţi ~i disperaţi să placă celor din jur, însetaţi după
atenţie, după o vorbă bună. Ca adulţi, se vor pune mereu pe ultimul
loc,nu vor îndrăzni să se afirme profesional, să î~iasume creditul pen-
tru ceea ce fac, să î~i apere drepturile, se vor mulţumi cu foarte pu-
ţin, chiar ~i în relaţiile personale, acceptând să se pună în ipostaze
umilitoare - de exemplu, să devină amantă/ amant, în conflict cu
sine ~icu normele de moralitate pe care ~ile-au însu~it, ceea ce îi arun-
că într-o spirală descendentă: sunt tot mai nefericiţi, au o părere din
ce în ce mai proastă despre ei, acceptă situaţii tot mai înjositoare.

Îmi aduc aminte că, odată, mi-am petrecut o vacanţă la una dintre mă-
tuşile mele. De bună seamă, nu era de acord cu multe dintre obiceiu-
rile mele ~iniciodată nu scăpa prilejul de a mă critica. Simţeam că-mi
suflă în ceafă, că are un ochi care mă urmăre~te ~iîn somn. Oricât mă
străduiam să-i fac pe plac, părea că nu era destul ~i,după numai două
săptămâni, încrederea în mine era făcută praf, respectul de sine era la
pământ. Îmi tremurau mâinile de frică să nu sparg sau să răstom ceva
şi mă simţeam cel de pe urmă copil, cel mai prost, mai neîndemâna-
tic şi mai nesimţit. Mă minunam în sinea mea cum de ajunsesem atât
de jos ~iatât de repede. Mi se părea că nu mai ~tiam ~inu mai eram



în stare de nimic şi, adesea, plânge am noaptea cu capul în pernă, do-
rindu-mi să mă întorc mai repede acasă. Îmi aduc aminte şi acum cât
de reconfortantă a putut să fie întoarcerea mea acasă şi cât de mult
m-am bucurat că vacanţa s-a sfârşit (spre totala nedumerire a mătu-
şii mele!).

Atunci când remarci ce a făcut copilul tău bine, pentru el înseamnă
că l-ai remarcat, că l-ai apreciat şi îl stimulezi să persevereze în direc-
ţia respectivă. Orice copil tânjeşte după atenţia părintelui său. Fă-I să
o asocieze cu un tip de comportament pozitiv, nu negativ.

Ponturi utile:
• Critică-1 mai rar, apreciază-1 mai des.
• Apreciază-1 in public (înţelege cât de mândru eşti în faţa lumii de el şi cât de

multîl iubeşti). Critică-1între patru ochi (ca să nu-I umileşti în public şi să-I ră-
neşti).

• Oricine e sensibil la laudă. Adolescenţii pot să se arate foarte stânjeniţi în ase-
menea momente, ba chiar să iţi şi spună "mamă, termină cu prostiile!", "tată,
nu mai exagera atât!", Fii fără grijă! În sinea lor, sunt extrem de fericiţi.

• Vorbeşte despre copilul tău la persoana a treia în termeni elogioşi. Copiii trag
adesea cu urechea la vorba celor mari. Dacă te aud vorbind despre ei în termeni
elogioşi, vor fi atât de mândri şi fericiţi şi se vor simţi atât de preţuiţi şi iubiţi, în-
cât nu vor mai avea nevoie de nici o altă recompensă. Adesea, acest truc are şi
un efect stimulativ eficient. (Exemplu: "Andreea mea se îmbracă singură de la
doi ani, vai, ştii ce mândră sunt de ea, s-o vezi ce repede şi bine îşi trage toate
hăinuţele, n-ai văzut aşa ceva. Dar mi-aş dori atât de mult să-şi strângă şi jucă-
riile după ce se joacă, chiar aş fi cea mai fericită mămică din lume").

Spre deosebire de reproşuri, muştruluiala este constructivă. Desigur,
dacă o faci cu seriozitate şi calm, cu vocea raţiunii, nu tunând şi ful-
gerând. Muştruluiala nu este un interogatoriu în beciurile Securităţii,
ci o discuţie moralizatoare din care copilul trebuie să tragă învăţămin-



te, altfel paguba şi supărarea, suferinţa şi consecinţele greşelii sale ră-
mân fără rost.

Când îţi mustri copilul:
• Trebuie să rămâi calm, altfel, îl inhibi.
• Să porţi un dialog, nu să-i ţii o prelegere de un ceas.
• Să-Ipriveşti în faţă, nu de sus, ori să-i eviţi privirea.
• Să stai într-un loc, nu să te plimbi ca un leu în cuşcă.
• Să-I ajuţi să spună adevărul şi să înţeleagă ce a făcut greşit.

(Există întotdeauna riscul ca el să fie convins că a făcut ce tre-
buia.)

• Întreabă-l cu blândeţe ce şi cum a făcut, ajută-l când se împotmo-
leşte, nu-şi găseşte cuvintele sau se inhibă, important este să-I faci
să vorbească şi el despre faptele lui.

• Dacă simţi că minte sau încearcă să "ajusteze" adevărul spre a-şi
da circumstanţe atenuante, nu-l acuza ca un comisar al poporului
("Minţi, canalie!"), ci fii discret şi plin de tact ("Eşti sigur că nu erai
supărat pe vecinul când mingea ta a ajuns la el în geam?"). Ajută-l
să facă "mărturisiri" complete.

• Ajută-l să se pună în locul celui afectat de faptele sale.Va înţelege
mai bine unde a greşit ("ce ţie nu-ţi place, altuia nu face").

• Cere-i cu toată seriozitate a părerea despre cum ar trebui să proce-
dezi în privinţa lui şi în vederea redresării situaţiei create. Dacă a
înţeles că a greşit, va fi cinstit şi va face propuneri şi pentru pro-
pria sancţiune, şi pentru reparaţii.

• Arată-te supărat, nu furios.
• Arată-i că eşti supărat din pricina faptei, nu a lui.
• Arată-ţi întotdeauna disponibilitatea să ierţi

4.8.4.4 Încă o dată şi ieşi din joc

Copiii, mai ales când sunt mici şi când sunt răsfăţaţi, asociază plăce-
rea jocului cu aceea de a câştiga. Dacă pierd, se supără şi încep să
schimbe regulile din mers în favoarea lor, să arunce cu jucării, să se
certe şi să-i lovească pe ceilalţi parteneri.



E greşit să-I laşi să câştige pentru că "e mic, nu înţelege" şi să-i faci
mereu pe plac ca să nu se supere. Adulţii pot înţelege acest lucru,
dar ceilalţi copii nu. Ei au un simţ al dreptăţii foarte ascuţit, mai
puternic decît înţelegerea şi generozitatea şi se supără când li se
cere să-I lase pe cel mic să câştige pe nedrept. Ei spun "dacă nu e
în stare să se joace, să nu mai joace, să ne lase în pace!". Şi au drep-
tate.

Jocul este mediul unde copilul învaţă să se relaţioneze cu cei de-o sea-
mă cu eL Respectând regula jocului, el învaţă să respecte regulile s0-
ciale, legile, voinţa celorlalţi, pe cei din jurul său şi, nu în ultimul rând,
să fie cinstit. Dacă încerci să-i faci pe plac, nu faci decât să îl trans-
formi într-un partener de joacă tiranic, dificil, necinstit, nesuferit şi
evitat de ceilalţi copii.

Pentru început, evită jocurile unde accentul cade pe câştig şi încura-
jează-le pe cele de cooperare, unde toţi contribuie să construiască o
casă, să facă un desen, să spună un cuvânt, să joace un roL

Dacă copilul nu respectă regula jocului, dacă devine violent, nu-i tole-
ra abaterile. Avertizează-I: Jncă o dată dacă mai faci aşa, ieşi din joc!".

Sancţionează-1 imediat ce a greşit din nou, fără să-i mai dai vreun
avertisment, cu toate protestele lui. Pune-l pe tuşă o tură, fă-I să pri-
vească cu jind şi nu-l primi înapoi în joc decât dacă joacă corect. La
următoarea abatere, nu-l mai avertiza, ci scoate-l direct din joc şi ţi-
ne-l pe tuşă mai mult sau trimite-l în camera lui sau du-l acasă (dacă
eraţi în parc sau în vizită sau într-un spaţiu de joacă), fără nici un co-
mentariu. Vorbele sunt de prisos.

Regula e foarte simplă: ca la fotbal! Întâi îi arăţi cartonaşul galben,
apoi pe cel roşu. Şi toată lumea joacă fair.

4.8.4.5 Time outîn camera aducerii aminte
De multe ori, copilul îşi pierde capul şi uită să se poarte aşa cum tre-
buie, devine nepoliticos, necivilizat, agresiv şi violent.



o discuţie aprinsă cu el, în astfel de momente, ori, şi mai rău, repro-
şurile şi cicăleala, nu numai că nu rezolvă nimic, dar pun paie pe foc.

Trebuie să-I faci să înţeleagă unde a greşit fără să-I sperii ori să-I ener-
vezi. Dacă îl pedepseşti fără să-i explici de ce, n-ai făcut mai nimic.
Există riscul să nu înţeleagă ce ţi-a venit, să creadă că a fost numai o
toană de-a ta. Spune-i-o calm, serios, faţă în faţă, prinzându-l uşor de
mâini, fără să-I scuturi, să-I smuceşti şi fără să te răsteşti la el: "Ai fă-
cut cutare lucru. Ştii că nu avem voie să procedăm aşa pentru că este
un lucru rău. Ai uitat, de aceea, du-te acum în camera aducerii amin-
te". Sau "Eşti nervos şi aşa nu putem discuta. Du-te, te rog, să îţi re-
vîî şi continuăm discuţia după aceea".

Camera aducerii aminte poate să fie orice cameră din casă. Cu cât
mai goală, cu atât mai bine. Ideea este ca micuţul să se plictisească
acolo şi să poată reflecta în linişte la ceea ce a făcut. Dacă e nervos,
într-o cameră goală nu poate trânti, izbi, strica ceva sau să-şi facă
singur rău.

Desigur, copilul poate fi trimis şi în camera lui, însă nu e recomanda-
bil din mai multe motive: are acolo jucării, televizor, computer, revis-
te şi tot felul de alte lucruri cu care se poate juca. Ideea este ca acest
timp de izolare să fie unul neplăcut, plictisitor. În al doilea rând, co-
pilul nu trebuie să asocieze camera în care doarme cu ceva neplăcut.

Când nu-ţi poţi permite o "câlneră a aducerii aminte" pentru că ha-
bitatul e prea mic, foloseşte un hol, un colţ dintr-o altă cameră, nişte
scări din casă, un scăunel, un fotoliu sau chiar un preş ("pătrăţelul de
pedeapsă"). Fii inventiv - id~a este să se simtă izolat, să se plicti-
sească şi să reflecte în linişte, să'se poată calma şi să nu aibă altceva
de făcut, să nu i se dea atenţie în tot acest timp şi nici să nu se poată
răni ori să distrugă ceva.

Trmpul de izolare să fie cam cinci minute. Pentru un copil mic, e su-
ficient. Pentru un copil de şapte-opt ani, poate să fie mai mare (15mi-
nute).



Dacă face opoziţie, e semn că îţi contestă autoritatea, îşi apără pute-
rea pe care ştie că o are asupra ta.

Dacă încerci să-I sancţionezi, dar nu eşti hotărât să mergi până la ca-
păt, dacă te dai bătut pentru că el ţipă, plânge, se târâie pe jos, izbeş-
te şi te loveşte sau, pur şi simplu, nu stă, ai căzut din lac în puţ. Au-
toritatea ta e făcută zdrenţe, el iese mai puternic din această tevatură,
iar tu încă şi mai şifonat.

Dacă opoziţia lui e o adevărată dramă, abţine-te să faci şi tu o criză.
Calmează-I, dar rămâi neclintit în hotărârea ta, fără să ţipi şi să te agiţi.
Spune-i că orice ar face, rămâi ferm pe poziţie şi tot circul lui are ca
rezultat înăsprire a pedepsei. Poţi să-I răcoreşti cu puţină apă rece ca
să-şi revină, dar nu renunţa. Micuţul Bogdan (4 ani), prima dată pe-
depsit, a plâns şi-a urlat cât a putut. L-am luat la baie, l-am spălat pe
faţă şi pe mâini, l-am liniştit şi apoi, calm, i-am spus că lucrurile nu
mai pot continua aşa, că până nu stă în colţul de pedeapsă, nimic nu
se întâmplă: nu iese afară, nu se joacă, nu vorbesc cu el. A înţeles, a
acceptat şi a stat. Apoi şi-a cerut iertare.

Dacă nu stă şi pleacă de la locul de izolare, nu renunţa, ci du-l de fie-
care dată acolo (vezi mai întâi dacă nu cumva ai uitat de el şi l-ai lă-
sat acolo o oră). Nu te angaja în nici o discuţie sau dispută cu el, ci fii
calm şi ferm pe poziţie şi repetă-i doar că, până nu face aşa cum i-ai
cerut, nu mai are voie să facă nimic altceva - nu iese la joacă, afară,
nu stă la televizor, nu se joacă la computer, nu e poftit la masă cu toa-
tă lumea şi nimeni nu discută cu el. Fă-I să înţeleagă că timpul se
opreşte în loc şi el devine invizibil.

4.8.4.6 Lasă-1să tragă ponoasele

Tot păţitu-i priceput. Uneori, pedeapsa vine din însăşi acţiune a sau
purtarea copilului. Un cucui, o vânătaie, o tăietură, un genunchi ju-
lit sunt lecţii dureroase pentru el. Atât timp cât răul pe care şi-l pro-
duce nu e mai mare de atât, lasă-I să sufere. Măcar câteva minute.



o jucărie stricată sau pierdută, un spectacol ratat pentru că a făcut
circ la îmbrăcat sau a tras de timp sunt pagubele lui şi nu te grăbi să-I
despăgubeşti. Lasă-I să tragă ponoasele, aşa învaţă cel mai uşor.

Atenţie însă că scopul este învăţarea, nu să se nenorocească sau să tra-
gă o spaimă!

4.8.4.7 Retragerea privilegiilor, tăierea favorurilor

Funcţionează bine şi cu cei mici, şi cu cei mari şi, din proprie expe-
rienţă, ştim că funcţionează bine şi cu cei foarte mari ....

Dacă un copil de 12 ani nu prea mai poate fi trimis în camera aduce-
rii aminte sau la colţ, ai alt ac de cojocul lui. Îmi faci un favor, îţi fac
un favor, refuzi, şi eu refuz. Simplu, nu?

Caz
Elisabeta are cinci ani şi se poartă absolut tiranic cu mama ei care o răsfaţă şi face
numai cum îi dictează micuţa. Fetiţa e alergică la cola - care îi place foarte mult-
însă rămâne surdă la toate insistenţele mamei. Ba, mai mult, enervată de atâta opo-
ziţie, fetiţa o loveşte şi o trage de păr, o insultă fără milă şi fără oprire o jumătate de
oră, până când mama îi face hatârul (vezi, ştia Elisabeta că are spor!). Degeaba a în-
cercat mama să o trimită în camera ei, fetiţa a făcut ce a vrut. Însă, în mod surprin-
zător, după ce a tolerat un asemenea comportament, iese cu ea în oraş, îi cumpără
dulciuri şi o mai şi Iasă la o petrecere în vecini! Toate, în aceeaşi zi, când ar fi fost
atât de simplu să-i taie copilei distracţia drept pedeapsă pentru comportamentul
ei. Ocazia i s-a ivit pe tavă, însă mama n-a făcut nimic.

4_8.4.8 Zidul tăcerii

Ce faci când eşti foarte supărat pe cineva? Nu mai vorbeşti cu el. De
ce n-ai aplica această sancţiune şi copilului tău? E adevărat, tăcerea
este intimidantă şi unii specialişti nu o recomandă drept metodă de
disciplinare.

Din punctul meu de vedere, există tăceri şi tăceri. Unele pot fi intimi-
dante, e adevărat, dar numai dacă sunt însoţite de o atitudine glacială,
înţepată. Alte tăceri (şi eu pe acestea mizez) sunt de natură să genere-
ze remuşcări. Tăcerea mâhnită, încărcată de tristeţe, lipsa surâsului, a



râsului, a voio~ieidin glas, vocea joasă, tristă, ~optită, evitarea contac-
tului vizual ~ia atingerii fizice (mângâiere, îmbrăţi~are, sărut), toate îi
spun copilului mai mult decât cea mai grozavă tiradă pe care o poţi in-
venta. Tăcerea ta mâhnită nu trebuie să fie totală. Poţi să-i explici de ce
e~tisupărat în cuvinte puţine, spuse cu voce joasă ~ivolumul "la mic".
Redu schimburile de cuvinte cu copilul tău la invitaţii ~isaluturi ("vino
la masă, te rog", "ia-ţi, te rog, pacheţelul pentru ~coaIă", "bună ziua"
~i"la revedere"), copilul va înţelege că te-a supărat ~iva suferi nu atât
pentru că nu-i mai dai atenţie (a~acum se întâmplă în cazul tăcerilor
intimidante), ci mai ales pentru că ~tiecă ceea ce a făcut ţi-a afectat atât
de mult starea de spirit. El te iube~te~iabia a~aregretă sincer că nu te-a
ascultat. A~aîmi făcea mama ~isufeream ca un câine, plângând amar-
nic ~iîncercând apoi ca tot ceea ce fac să fie ca la carte ~isă o împac ~i
a~teptând prilejul (pe care ea îl crea) de a-mi cere iertare. Un coleg mi
se confesa odată că, în toată copilăria, tatăl lui n-a avut motive să-Ipe-
depsească decât foarte rar, de fiecare dată prin tăcere. Aceasta îl durea
cel mai tare pe copil pentru că ~tia că părintele lui e foarte supărat pe
faptele ~ipurtarea lui. ştia că sărise calul, dar, lucrul cel mai important,
~tiacă produsese suferinţă nemeritată tatălui său pe care îl iubea.

Arată-i copilului tău că faptele lui te supără, că îţi provoacă suferin-
ţă, nu mânie. Mânia îl amuză pe copil, supărarea îl întristează. De ce?
Pentru că înţelege foarte bine diferenţa, o simte pe pielea lui.

Este important să îţi manifeşti mâhni rea, dar la fel de important este
să-i dai copilului şansa de a-şi cere iertare, de a te împăca.

Când nu poate face ceva, se înfurie. Mânia este semn de slăbiciune.
Când îl doare, suferă. El te iube~te ~inu vrea să-ţi facă rău, nu vrea
să te supere. În acela~i timp, vrea să te conducă, să faci ce-ţi spune el
~i când e~ti mânios, îi arăţi, de fapt, că e~ti slab ~ineputincios. Gre-
~e~tecumva?

De multe ori, te enervează voit pentru că ~tiecă îţi atrage atenţia asu-
pra lui (altfel, nu reu~e~te)!Asta e pentru că nu ai timp pentru el ori



nu-l remarci niciodată când face ceva bun, ci numai când face ce nu-ţi
place, ori îl preferi pe fratele sau surioara lui în mod vădit. Se poartă
ca un căţeluş care te muşcă crezând că astfel se joacă cu tine. Greşea-
la îţi aparţine.

Alteori te enervează pentru că astfel simte că deţine controlul asu-
pra ta. E şi aceasta o dovadă de iubire. Când îl ameninţi cu abando-
nul ("plec şi te las"), cu lipsa de iubire ("nu te mai iubesc"), când îl
etichetezi ("copil rău ce eşti!", "obrăznicătură"), toate îl umplu de
spaimă că nu-l mai iubeşti şi, atunci, te necăjeşte dinadins, te irită să
se convingă parcă dacă "Hei, poţi să mă iubeşti şi aşa rău şi nesufe-
rit cum sunt?". Vina îţi aparţine. Mai ales unui astfel de copil trebuie
să-i arăţi iubire.

Iubirea nu lnseamnă să accepţi umilirile la care copilul te supune.
În scurt timp, nu te va mai respecta.

4.8.4.9. Tehnica implicării

Am discutat-o şi la nevoia de responsabilizare a copilului, de înves-
tire a lui cu încredere şi libertate.

Copiilor le place să fie de folos, să te ajute. De ce? Pentru că te iubesc,
pentru că vor să fie cu tine, să fie ca tine, să poată să facă toate lucru-
rile minunate pe care le poţi face tu. Mai ales când sunt mici. Tocmai
de aceea, acum e momentul să-i iei pe lângă tine, să le arăţi ce pot şi
cum să facă, să le dai mici sarcini domestice. Ai cea mai bună ocazie
să îi obişnuieşti să fie harnici şi ordonaţi, să îi ajuţi să deprindă anu-
mite priceperi şi abilităţi şi să-ţi dea o mână de ajutor, să înveţe să îşi
asume o răspundere, să se simtă importanţi.

Mai târziu, e ca un tren care pleacă din gară: poţi sări în el din mers
sau nu. Am văzut mame care, bolnave şi bătrâne, de abia ţinându-se
pe picioare, spălau rufele odraslelor de 30 de ani care zăceau răstur-
nate la televizor, cu o sticlă de bere în mână.



Când ai treabă de făcut în casă ?i nu poţi să-i acorzi copilului atâta
atenţie pe cât ai vrea, e o ocazie minunată să-i dai ?i lui ceva de făcut.
Lăsat singur, uneori, î?i vede în lini?te de joaca lui, dar, de cele mai
multe ori, vrea atenţia ta chiar când ai ?i tu mâncarea pe foc sau în-
tinzi rufe. Atunci te treze?ti că îţi face o boacănă pentru că e singur şi
plictisit ?i fără treabă. În loc să-I laşi de unul singur (sau cu fraţii mai
mari cu care poate încinge o bătaie tot sâcâindu-i când au şi ei trebu-
rile lor) ori să-I plantezi în faţa televizorului sau a computerului ore
întregi, mai bine ia-l pe lângă tine, vă ţineţi companie, staţi de vorbă,
îi dai şi lui ceva de făcut pe măsura puterilor lui (să-ţi dea cârligele şi
rufele la mână, să-ţi împăturească rufele uscate, să-ţi spele cartofii,
să-ţi aleagă orezul etc.). Timpul trece mai uşor în doi şi el e fericit cum
nu se poate că te are numai pentru eLÎmpuşti doi iepuri dintr-un foc:
faci treabă şi stai şi cu eL Laudă-l pentru treaba făcută şi mulţumeş-
te-i; laudă-te cu el în văzul lumii. Îi creşte inima de bucurie şi va cău-
ta să te ajute şi pe viitor.

Dacă în familie există un bebeluş, caută să-I implici în îngrijirea aces-
tuia în loc să îl ţii deoparte - abia aşa îl faci şi mai gelos şi, ori de câte
ori te va vedea că îl hrăneşti! speli/îmbraci/ adormi, va găsi un pri-
lej să-ţi atragă atenţia asupra lui: urlă, sparge, sare, face ceva ce ştie
că nu-ţi place, ideea e să-I laşi baltă pe bebeluş. Pe când dacă îl rogi
să te ajute când îl îmbăiezi (nu să-I spele el, ci să-ţi dea un flanel, un
săpun, un prosop), dacă îl laşi să-I ungă el (sub supravegherea ta) cu
ulei şi cremă, dacă îl rogi să te ajute când îl hrăneşti (să-ţi dea la mână
ce-ţi trebuie), prinde drag de bebeluş şi simte că eşi al lui, nu doar al
tău. De altfel, chiar aşa şi trebuie să te exprimi faţă de el: "bebeluşul
nostru". Mulţumeşte-i şi spune-i că îţi este de mare ajutor. Povesteş-
te-i cum era el când era bebe, ce făcea şi ce minunat se descurca. Va
fi fericit şi îl va adora pe cel mic.

Nu te gândi că nu are putere şi pricepere. Are ceva cu mult mai im-
portant: dorinţa de a învăţa şi de a-ţi face plăcere.

Nu te necăji dacă te încurcă, dacă mai greşeşte - nu-l critica, nu-l des-
curaja. îndreaptă-ţi atenţia asupra a ceea ce îi reuşeşte lăudându-L În-



curajează-I să persevereze, ajută-I să înţeleagă cum şi ce trebuie făcut,
subliniază-i progresele.

E greşit să îţi disciplinezi copilul când e bolnav, când nu se simte bine.
Lasă-I să-şi revină şi continuă de unde ai rămas. Dacă crezi că joacă
teatru numai ca să scape de urmările greşelii (îl doare capul chiar când
a luat un patru la mate sau îi e rău la burtă imediat ce a spart vaza ta
preferată), lasă-I să-şi revină (ar putea chiar să-i fie rău de frică), dar
deschide discuţia imediat ce îi este mai bine.

Când a tras o sperietură bună, când e în şoc, de asemenea, lasă-I să-şi
revină. Mintea lui e blocată, tremură din toate încheieturile, cuvinte-
le tale nici nu le mai aude. Tot ce are nevoie în astfel de momente este
să se simtă în siguranţă, să-i fie cald, să îşi revină. Mângâie-l, vorbeş-
te-i calm, susurat, cu voce blândă, ia-l în braţe, vezi dacă e lovit, dacă
îl doare ceva, pansează-I, dă-i să bea apă, dă-i să mănânce ceva dul-
ce, du-l, eventual, la medic. Numai după ce şi-a revenit complet fa-
ceţi împreună o analiză a celor întâmplate şi trageţi concluziile şi în-
văţămintele de rigoare.

Când e mânios şi crizat, când e frustrat, nici nu te mai aude. Ia-l în
braţe, ţine-l strâns, spală-i faţa cu apă rece, scoate-l din starea respec-
tivă, dar nu-i ţine morală pe loc. Du-l acasă dacă e cazul. Poate îi este
foame ori e somnoros, cu "bateriile" descărcate. Dacă e vorba de un
mic şantaj, calmează-I, dar nu făcându-i pe plac. Distrage-i atenţia, în-
depărtează sursa de enervare (vezi şi alte procedee la capitolul "Stra-
tegiile părintelui în situaţii de criză").

ştiu că, din păcate, sunt încă foarte mulţi părinţi care nu pot să con-
ceapă că respectul nu e o stradă cu sens unic: copil> părinte, ci o re-
laţie biunivocă copil - părinte.



Caz
Laura are 10 ani. Părinţii se plâng că este total lipsită de respect şi faţă de ei, şi faţă
de bunici. Mie mi s-a părut un copil mai curând timid, nesigur pe el, aproape inhi-
bat, deşi e şi frumoasă, şi deşteaptă. M-am decis să nu trag concluzii pripite, ci să
aştept să vad ce se întâmplă. Într-adevăr, copila vorbea urât şi cam în doi peri cu pă-
rinţii şi cu bunicii. Nu şi cu mine, nici măcar după câteva zile, timp în care se obiş-
nuise deja cu prezenţa mea. Ce am observat? Părinţii i se adresau, adesea, jignitor
("nu eşti bună de nimic", "eşti o prostovancă", "n-ai să ajungi nimicîn viaţă" etc.),
iar fata le replica pe măsură, în încercarea de a-şi apăra şi ultimul dram de demni-
tate, veşnic fiind călcată în picioare şi rănită în chiar dragostea ei faţă de părinţi. La
un moment dat, copila i-a spus mamei că mai bine n-o mai făcea şi că prefera să
moară, decât să mai trăiască astfel - dispreţuită şi înjosită de părinţi (ceea ce, pen-
tru orice copil, înseamnă că nu e iubit). Părinţii ei obişnuiau să se adreseze şi bătrâ-
nilor casei, chiar de faţă cu Laura, răstit, grăbit, de sus ("hai mamaie, că spui numai
prostii" sau "nu vezi, bre, că nu mai ştii ce faci?" etc.). De aceea, Laura nu se putea
purta nici cu bunicii mai frumos decât se purtau părinţii ei cu aceştia. Tatăl şi mama
stabiliseră prin atitudinea lor care era statutul tuturorîn familie, însă Laura refuza
să-I accepte pe al ei. Părinţii pretindeau de la copilă respectul şi consideraţia pe care
ei înşişi nu le manifestau faţă de nimeni. Eu am tratat-o pe Laura cu respectul cu-
venit oricărui copil, nu am admonestat-o niciodată şi nu i-am atribuit nici un in-
vectiv ori reproş, indiferent cât şi cum a greşit. M-am mulţumit doar să îi atrag aten-
ţia,unde greşeşte, chiar şi atunci când a încercat să mă provoace. I-am spus că răneşte
cuvorbe şi i-am învăţat şi pe părinţi acelaşi lucru. I-am sfătuit să nu o mai jigneas-
că, nici dacă le vorbeşte urât, ci să o înconjoare cu un "zid de tăcere", să nu-i mai
vorbească până când nu îşi cere iertare. "Zidul tăcerii" s-a dovedit cu mult mai efi-
cient decât toate jigni riie pe care părinţii şi bunicii obişnuiau să i le aducă, dar şi mai
eficientă a fost schimbarea de atitudine a părinţilorîn privinţa Laurei şi a bunicilor.
Nu pot să redau în cuvinte bucuria Laurei şi nici surpriza ei în clipa în care nimeni
nu a mai jignit-o.

Ca orice om, copilul are nevoie să fie tratat cu respect: respect pentru
siguranţa 9i sănătatea lui, pentru orele lui de masă 9i de somn, pen-
tru joaca, intimitatea, igiena lui, pentru ideile 9i întrebările sale, pen-
tru integritatea lui fizică 9ipsihică.

E o lipsă de respect când îlla9i murdar 9i nehrănit, când nu îi speli
hainele 9i lenjeria, când îi ignori prezenţa, când îl respingi cu un bru-
tal9i nepoliticos "lasă-mă în pace!", dar 9i când îl ţii în fum de ţiga-
ră, când îl tratezi ca pe un prost, când îi tragi brăcinarii mult după ce
e în stare să facă 9i singur acest lucru, când îi dai să facă munci peste



puterile lui, când ceri de la el ceea ce tu nu poţi face, când îl înveţi să
spună vorbe urâte şi înjurături ca să te amuze pe tine! E chiar mai
mult decât o lipsă de respect, e o bătaie de joc!

Caz

Gabi (3 ani) e o fetiţă dulce, drăgălaşă. Până în clipa în care, la cererea expresă a ta-
tălui ei, foloseşte expresii atât de triviale, încât ar face să roşească pe oricine. "Gabi,
hai spune, ce-i face tata doamnei educatoare?", "O f*** în c**!", ciripeşte prompt
fetiţa cu voce suavă. Tatăl şi mama se tăvălesc de râs! "Gabi, ia, cum fumează tata?",
Gabi ia o ţigară din pachet, o duce la gură şi trage din ea "Ia rece", cu nesaţ. Dom-
nişoara Goe! "Ia, staţi să vă arăt cum dansează Gabi", face şi mama, să nu fie mai
prejos decât tata (care a învăţat-o atâtea lucruri minunate!!!) şi dă drumul la mu-
zică - manele. Gabi se unduieşte cu mişcări care se vor lascive (desigur, copila nu
ştie ce înseamnă, dar imită ceea ce i s-a arătat cât poate ea de bine ca să obţină
aprecierea "audienţei"). Spectacolul e grotesc ad nauseum. Simt cum mi se ridică
tensiunea. O aşa bătaie de joc de propriul copil e greu de imaginat pentru o minte
sănătoasă. De ce să vrei să-ţi înveţi copilul să înjure ca un bi~ar, de ce să-I încura-
jezi să se mişte ca o stripteuză într-o speluncă, de ce să-I laşi să creadă că a fuma e
o mare realizare? Privindu-i, mi se părea că văd doi troli6 tăvăliţi în noroi şi învăţând
un elf7 frumos şi inocent să facă acelaşi lucru, geloşi parcă pe albeaţa lui. Degeaba
am încercat să le explic ce mult greşeau faţă de micuţa lor şi cât de cumplit îşi bă-
teau joc de toată inocenţa ei. Şi încă în văzul lumii! Continuau să râdă amuzaţi la
culme ...

E O lipsă de respect să îl insulţi, să nu îi vorbeşti politicos, să uiţi de
maniere în prezenţa lui, să nu îl tratezi ca pe o persoană, ci ca pe o
proprietate, după deviza "eu te-am făcut, eu te omor!",

Desigur, formele cele mai grave de desconsiderare a copilului sunt
violenţa fizică şi verbală, când tu însuţi te cobori, de fapt, pe o treap-
tă subumană şi îl "înveţi" că el însuşi nu are nici o valoare, că nu con-
tează nici ce gândeşte, nici ce simte, nici ce se întâmplă cu el.

Iată câteva declaraţii ale unor copii într-un studiu privind efectele bă-
tăii făcut de Organizaţia Salvaţi Copiii - România:

6 Trol- creatură mitologică desemnând un spirit din lumea subpământeană, fără
gândire, o brută periculoasă.
Elf - creatură mitologică desemnând un spirit frumos ţiibun, plăcut, suav.



"Tatăl meu când mă bătea se simţea foarte bine, iar după ce mă bătea şi mama sau
bunica, se linişteau. Aş dori ca fiecare părinte din lume să-şi iubească copilul; nu mi
se pare normal să îţi baţi copilul căruia i-ai dat viaţă. Mi se pare un gest fără ierta-
re. Nici un părinte nu trebuie să se simtă bine după ce îşi bate copilul" (elev, c1s. a
VI-a).

"Unii părinţi se simt prost şi suferă [când îşi bat copilul], dar pe alţii nici nu îi inte-
resează că l-au rănit pe copil şi că este o fiinţă umană şi are sentimente" (elev, c1s.
a VI-a).

Efectele bătăii şi violenţei sunt multiple şi se manifestă la nivel fizic,
psihic şi social.

În primul rând, loviturile rănesc trupullăsându-i vânătăi, zgârieturi,
inflamaţii, plăgi, leziuni (interne şi externe), zone de piele înroşită,
fracturi. Foarte periculoase sunt loviturile la cap. Deseori, copilul su-
feră de dureri de cap, ameţeli, vomă în urma unei astfel de "corecţii".

Rănile trupeşti se vindecă mai repede sau mai greu, însă, pentru ră-
nile sufletului, se poate să nu mai existe leac. Copilul bătut se simte
vinovat, e temător, anxios, deprimat, nesigur şi neîncrezător în pro-
pria persoană. Are gesturi reflexe de apărare la cea mai mică mişca-
re bruscă a cuiva aflat în imediata lui vecinătate, spaime, coşmaruri,
face pipi în pat. La vederea persoanei care îl abuzează sau pus în si-
tuaţii asemănătoare, devine neliniştit.

Un astfel de copil dezvoltă, pe măsură ce creşte, un comportament
agresiv faţă de alte persoane, manifestă neîncredere în ceilalţi şi, de
aceea, va relaţiona greu cu aceştia, se va adapta cu dificultate în s0-
cietate, având tendinţa de a se izola. El se transformă într-un adult
implusiv, agresiv, mânios, violent, compulsiv, o persoană a cărei sim-
plă prezenţă creează disconfort celor din jur. De aceea, nici la servi-
ciu nu va reuşi să se integreze şi chiar relaţiile sale de cuplu vor avea
de suferit din pricina agresivităţii sale, a dificultăţilor de comunicare
şi suspiciunii exagerate.



Nu ştiu de ce, dar metamorfoza unui astfel de copil îmi aduce amin-
te de filmul "Grimlins" al lui Steven Spielberg. Tratat cu grijă şi aten-
ţie, micuţul Mogwai este o fiinţă minunată - iubitoare, inteligentă,
amuzantă, sociabilă. În clipa în care stăpânul nu mai face ce trebuie
şi îl tratează în mod iresponsabil, făptura aceasta se transformă în-
tr-un monstru diabolic de periculos, un Grimlin, care distruge tot în
jurul său şi pe el însuşi.

Vrei respect de la copilul tău, arată-i mai întâi ce este respectul, ca să
înveţe de la tine.

Pontu ri utile:
• Ţine minte că scopul tău nu este să-ţi umileşti copilul, ci să-I educi, nu să-i ră-

neşti sentimentele, ci să-I disciplinezi. Dacă vrei să-i dai o lecţie, dacă vrei ca el
să înveţe din greşeala lui, nu-i răni sentimentele - cuvintele tale, în loc să aibă
efect la nivel cognitiv, acţionează la nivel afectiv. În loc să tragă învăţămintele
de rigoare, copilul crede că nu-I mai iubeşti, că nu-ţi place de el, că nu e bun de
nimic - asta e tot ce rămâne, aşa că să nu te miri de ce lucrurile se repetă.

• Tratează-1 pe copil eu respectul pe care îl aştepţi şi tu de la el.
• Copiii sunt foarte sensibili la critică şi umilinţă, chiar dacă nu o arată, de aceea

evită să foloseşti invective la adresa lor {răule, prostule, vaco, nătângule, împie-
dicatule, animalule etc.} sau porecle (lunganule, graso, ştirbo, năsosule etc.) -
ei le iau mult mai în serios chiar decât tine.

• Când îi critici, fă-o cu tact şi axează-te asupra faptei, nu asupra copilului. Nu el
este rău, ci fapta lui e rea. Nu pe el îl critici, ci fapta lui, atitudinea lui. Important
este să-i arăţi unde a greşit şi să-I determini să nu repete greşeala.

• Nimic nu zdrobeşte în copil mai repede şi mai uşor simţământul valorii perso-
nale decât amintirea permanentă a greşelilor, nereuşitelor şi defectelor lui -
atenţie deci la reproşuri, pot fi atât de jignitoare! Să nu te miri că, peste ani, se
va lăsa călcat în picioare de toată lumea. E pentru că nu are curajul să se afirme
prin nimic şi acceptă situaţii umilitoare - chiar tu l-ai învăţat că el nu are nici
o valoare!

• Atenţie la tonul vocii: poate să fie în sine mai umilitor decât vorbele tale!
• De multe ori, copiii nu ştiu cum altfel să îşi apere demnitatea rănită decât jig-

nind la rândullor (în fond, asta au văzut la tine!) şi printr-o atitudine sfidătoare



(îţi mai aduci aminte "mantra" nu mă doare, nu mă doare, c-am mâncat pâine
cu sare?). Nu te mira deci că a devenit "impertinent"!

• Adolescenţii sunt extrem de sensibili. Ai nevoie de şi mai mult tact atunci
când le vorbeşti lor. Uneori, jignirea suferită din partea părintelui de un ado-
lescent este atât de puternică, încât poate să ducă la alterarea relaţiei lor ani
buni de zile, uneori, pentru totdeauna. Să nu crezi că numai tu suferi: rupe-
rea legăturii cu tata/mama/familia e o rană care nu se tratează niciodată, cu
tot succesul şi bogăţia de pe lume şi în pofida fericirii căminului conjugal.
Orice om îşi doreşte să fie apreciat şi iubit de ai săi şi, în primul rând, de
mama şi de tatăl său.

• Fii extrem de precaut atunci când îi iei peste picior sau când glumeşti pe seama
lor, mai ales dacă te referi la vreuna din transformările fizice pe care le suferă
(acnee, schimbarea vocii, apariţia sânilor, lungirea accentuată a membrelor,
pierderea dinţilor de lapte, ba chiar şi o tunsoare nereuşită etc.). Ei sunt şi aşa
necăjiţi că s-au "urâţit", nu e cazul să devină şi ciuca glumelor tale, oricât ar fi
acestea de "nevinovate".

• Multe ciocniri au loc din cauza rezultatelor şcolare sau la făcutul temelor. Ori-
cât ai fi de dezamăgit de performanţele lui, nu e cazul să-I descurajezi şi mai
mult, ci ajută-1 cu perseverenţă şi răbdare şi încurajează-1. Un proverb african
spune că nu e nimeni pe lume care să le ştie pe toate şi nu e nimeni care să nu
ştie nimic.

• Nu fi dezamăgit dacă odrasla ta nu ţi-a moştenit talentele - nu e cazul să o
umileşti, şi aşa suferă pentru că nu e la înălţimea aşteptărilor tale; caută mai
bine să descoperi ce are deosebit copilul tău - s-ar putea să fii surprins!

• Vorbeşte-i întotdeauna politicos, chiar şi când nu eşti în apele tale, chiar şi când
te-a enervat. Exemplul personal contează cel mai mult.

• Spune-i "te rog" şi "mulţumesc" ori de câte ori ai ocazia, chiar şi dacă numai îţi
deschide uşa. Aşa va învăţa şi el aceste cuvinte minunate şi va fi încântat să îţi
arate că şi el poate fi elegant ca tine.

• Nu-ţi fie jenă şi nici nu considera că te înjoseşti dacă îţi ceri scuze ori iertare de
la copilul tău pentru că ţi-ai pierdut cumpătul, ai întârziat, ai uitat ceva ce i-ai
promis. Aşa va învăţa că îl respecţi, va aprecia acest lucru şi te va respecta la rân-
dul său.

• Nu te răsti la el, nu folosi cuvinte de ocară, nu-I înjosi.
• Nu admite să ţipe şi să se răţoiască la tine.
• Tratează-1 mereu civilizat şi nu admite ca el să se comporte altfel.
• Dacă îşi pierde cumpătul, nu-i îngădui să continue discuţia. Roagă-1 să se cal-

meze mai întâi şi abia pe urmă să continuaţi.
• Nu-I trata de sus, oricât de stupidă ţi s-a părut remarca sa. Nu-I insulta. Copilul

se simte prost, se simte jignit şi, pentru faptul că vine tocmai din partea ta, eşi
foarte îndurerat. De la tine el aşteaptă vorbe bune, nu umilinţă.

• Nu-I brusca, nu-I lovi. NICIODATĂ!



Nici una dintre nevoile copilului nu are cum să fie satisfăcută în mod
corespunzător în absenţa unei familii, a unui cămin armonios. Buna
creştere, echilibrul sufletesc, educaţia şi bunăstarea copilului nu sunt
posibile într-un mediu ostil, violent, disfuncţional, haotic, stresant, di-
zarmonic. Şi sărăcia este o problemă însă, de multe ori, copii de con-
diţie modestă, dar care provin din familii armonioase sunt mai feri-
ciţi şi ajung oameni mai de nădejde decât mulţi copii din familii
extrem de bogate. Acolo unde e iubire, e şi înţelegere şi unde este în-
ţelegere e sprijin şi ajutor, dar unde domneşte zavistia, nici iarba nu
creşte - unul o udă, altul o calcă în picioare.

Nimic nu preţuieşte copilul mai mult decât iubirea dintre părinţii lui.
Nici chiar iubirea lor pentru el însuşi. Ştiu ce vorbesc. Am trăit expe-
rienţa nu doar a unui cămin dizarmonic, ci a două.



5. Copilul ,i familia

Atmosfera din familie este, pentru copil, soarele, apa, căldura şi so-
lul pentru o plantă. Un copil nu are nevoie numai de mâncare pen-
tru trup, ci şi de hrană pentru suflet, de aceea, armonia căminului,
dragostea şi înţelegerea dintre părinţi, prezenţa şi atenţia lor, atitu-
dinea lor dreaptă şi nepărtinitoare faţă de copii, sentimentul de uni-
tate a familiei, senzaţia de siguranţă şi ocrotire pe care o trăieşte co-
pilul în sânul familiei contează mai mult decât toate jucăriile şi
bunătăţile din lume, decât cele mai exotice vacanţe şi cele mai fru-
moase hăinuţe.

Starea de dihonie, dizarmonia din casă, neînţelegerile şi violenţa (fie
şi numai verbală) dintre părinţi îl afectează pe orice copiLE greşit să-ţi
spui tInu e treaba lui ce e între mine şi tatăl lui; el are tot ce-i trebuie".
Copilul suferă aşa cum nici nu bănuieşti, de aceea, tot ce se petrece
în sânul unei familii este treaba fiecărui membru!

Caz
Andrei are 10 ani şi nu pare să-i lipsească nimic. Părinţii lui sunt celebri, au bani şi
se întrec în a-i face cadouri, a-I duce în vacanţe de vis - când cu unul, când cu ce-
lălalt, niciodată cu amândoi -, îi asigură tot ceea ce-şi doreşte. Andrei e invidiat
de toţi colegii, însă el ar renunţa la tot numai să nu mai audă acasă, toată ziua, in-
terminabilele certuri ale părinţilor lui pe tema câştigurilor (cine aduce mai mulţi
bani decât cine?), a celebrităţii, a "prietenilor" şi "prietenelor".

Neînţelegerile dintre soţi. Când părinţii nu se împacă, copilul suferă, e în-
grijorat,frustrat, se simteneputincios şi nu înţelege de ce lucrurile se pe-



trec astfel. În loc să se gândească la ale sale, îşi pierde timpul gândindu-se
cum să-i împace pe mama ~ipe tata. Are sufletul împovărat cu griji care
nu sunt ale lui, îşi pierde apetitul, învaţă mai prost la ~coală,doarme mai
puţin (cu asemenea griji pe capul lui, îţi dai seama că numai oboseala îl
mai răpune), se trage la faţă. Şi nu vorbesc din cărţi, nici din experienţa
cazurilor văzute de mine, ci din experienţa propriei mele copilării. Ani
de zile, s-a tot pus problema divorţu1ui la noi în casă ~i,în tot acest timp,
grija mea de căpătâi a fost să găsesc o cale de a-mi ţine părinţii împreu-
nă! Nimic altceva nu mă mai interesa (ba da, a~ fi vrut să fac balet, de
pildă, dar mi se părea că orice altă preocupare păle~te, e ridicolă ~ine-
importantă pe lângă ameninţarea divorţului). De multe ori copilul se
simte vinovat de neînţelegerile dintre părinţi, oricât i-ai explica adevărul.

Caz
Daniel (5 ani) are trei fraţi (toţi mai mari ca el) şi stau cu mama într-o casă prăpă-
dită, undeva într-un sat. Ca să ajungă la şoseaua pe unde trec foarte multe maşini
(şi foarte repede!), trebuie să meargă pe jos, pe uliţă. Tatăl e plecat la muncă depar-
te (copilul ştie numele ţării, dar nu-I poate pronunţa) şi vine foarte rar (de fapt, l-a
văzut o singură dată când a venit cu cadouri, darîl ştie mai bine din poză). Mama e
singură şi munceşte toată ziua, dar e foarte nervoasă şi ţipă mereu. E drept, la el mai
puţin, la ceilalţi fraţi mai mult. Daniel şi-ar dori să stea mai mult cu mama, dar nu
când e aşa nervoasă. Nu, atunci preferă să şadă în colţul lui, după sobă, unde se sim-
te la adăpost. Mama îi şi bate din când în când (aproape zilnic are un motiv să le tra-
gă măcar o scatoalcă), chiar şi lui (deşi mai puţin). Bătaia "soră cu moartea" vine
întotdeauna când mama ţipă foarte tare şi zice (invariabil): "Eu v-am făcut, eu vă
omor". Când dă, nu se uită unde şi în cine, dar el a învăţat să se pitească repede
după sobă (unde numai el încape). Oricum, şi fraţii lui, când au nervi, dau în el, aşa
că, la urmă, toţi copiii sunt bătuţi.

Violenta este încă ~i mai traumatizantă decât neînţelegerile. În timp,
copilul poate deveni aidoma cu părintele abuziv, prin imitaţie (de pil-
dă, o tratează pe mama cu acelea~i vorbe urâte ~i lipsă de respect, ba
chiar ~i cu scatoalce, cum face tata) sau devine aliatul părintelui abu-
zat ~i începe să-~i urască părintele violent, ajungând să-~i compromi-
tă cu totul relaţia cu acesta. Ba, uneori, se ajunge ~i la drame cumpli-
te. Se cunosc atâtea cazuri unde băiatul adolescent n-a mai suportat
să-I vadă pe tata beat bătând-o pe mama la sânge ~i i-a sărit femeii în
apărare, omorându-~i tatăL



Acestea sunt cazuri extreme. Copiii expuşi la violenţă dezvoltă pro-
bleme comportamentale grave şi trec prin traume cumplite. Adesea,
au nevoie nu doar să iasă din mediul respectiv, ci şi de consiliere, tra-
tament şi ajutor profesional pentru a-şi redobândi abilitatea de a se
simţi în siguranţă şi pofta de viaţă (vezi şi alte efecte ale bătăii în "Ne-
voia de respect").

Caz

Sorina are şapte ani, părinţii ei nu sunt nici pe departe bogaţi, ci oameni simpli, cu
rate la casă, la maşină, la frigider, la multe altele de nici nu le mai ţine socoteala.
Tatăl cam bea, mama nu e fericită cu treaba asta (şi nici chiar ea, tata e alt om când
"are un pahar la cap"). Se ceartă des, se mai şi înjură, se bat (e drept că se ducîn
baie sau în bucătărie, unde altundeva ar putea să se ducă dacă tot ce au e o garso-
nieră?), însă ea îi aude, mama plânge, tata urlă şi îşi spun cuvinte pe care nu le-a
mai auzit la nimeni, multe nu le înţelege, dar sunt rele, dor. E tristă şi nu ştie ce ar
putea să facă ca tata să nu mai bea, mama să nu mai ţipe, să nu se mai închidă în
baie (sau bucătărie), să nu-i mai vadă ieşind de acolo cu feţe schimbate.

Copiii din familii de alcoolici sau droga ţi, în afara faptului că pot de-
prinde de timpuriu aceste vicii, sunt, în general, copii neglijaţi şi trişti,
expuşi la riscuri majore de rănire, îmbolnăvire şi moarte. Sunt uşor
de recunoscut: neîngrijiţi, murdari, slabi, emaciaţi chiar, singuri, trişti.
În mod firesc, interesul acestor copii pentru şcoală scade dramatic -
au atâtea griji pe cap, încât nici nu le mai vine să se ducă acolo, prin-
tre "copiii normali". Mai întâi, nu mai învaţă, apoi lipsesc din ce în ce
mai mult. În această fază, învăţătorii şi profesorii pot şi au datoria de
a sta de vorbă cu ei şi de a anunţa imediat serviciile sociale. Altfel,
foarte curând, copiii nu se mai duc deloc la şcoală.

Copiii părinţilor alcoolici şi drogaţi capătă obiceiul de a umbla hoi-
nari pe străzi şi pe uliţele satului fără vreun scop. Pleacă de acasă



pentru că le este frică de părinţii care s-au îmbătat/ drogat iar, de ceea
ce le pot face când sunt în această stare (bătăi, certuri, abuzuri sexu-
ale), pentru că nu mai suportă să îi vadă aşa, ori, pur şi simplu, ca să
găsească ceva de mâncare. De multe ori, trebuie să le poarte ei de gri-
jă părinţilor lor. De aici şi până la a rămâne pe străzi nu mai este de-
cât un pas. Vine o zi când se hotărăsc să nu se mai întoarcă acasă şi
destinul lor se schimbă dramatic.

Alcoolul, drogurile, abuzurile şi violenţa îi aruncă pe copii în stradă,
pradă reţelelor de prostituţie, de hoţi şi cerşetori.
Foarte curând ajung ei înşişi la alcool şi droguri.

Adesea, alcoolul, drogurile, violenţa şi abuzurile îndreptate împotri-
va copilului (inclusiv abuzarea lui sexuală) merg mână în mână. In-
tervenţia rudelor, vecinilor, dar mai ales a autorităţilor este, de mul-
te ori, salutară în astfel de cazuri şi identificarea timpurie a
problemelor este un factor esenţiaL

Chiar şi atunci când numai unul dintre părinţi are astfel de proble-
me, întreaga familie suferă. Apar probleme de natură financiară, cer-
turi şi neînţelegeri, violenţă verbală şi fizică. În aceste cazuri, copiii
sunt abuzaţi cel puţin la nivel emoţional (dacă nu şi mai mult de atât),
suferă, se îndepărtează de părintele care s-a lăsat pradă viciului, sunt
sfâşiaţi de sentimente contradictorii (milă, frică, dragoste, dorinţa de
a-l ajuta, ruşine) şi nevoia de a avea linişte în casă. Un părinte beţiv
sau drogat este un factor de stres; va cauza mereu disruperea vieţii
de familie şi, la un moment dat, copilul va începe să-şi dorească să nu
mai vină acasă. În acelaşi timp, îl iubeşte şi se simte vinovat de acest
gând. Depresia este frecvent întâlnită la aceşti copii. Cum "îndrepta-
rea" părintelui este, adesea, irealizabilă, finalul este un divorţ.

Caz
Vecinii mei locuiesc într-o garsonieră pe care o împart cu unicul lor copil, un băiat.
Tatălui îi place să bea şi se îmbată destul de des. Soţia se enervează, îi reproşează
şi ajung, inevitabil, la ceartă şi chiar la bătaie. De câte ori se ajunge la escaladarea



violenţei, copilul se refugiază în baie şi plânge disperat. Nimeni nu-I aude în afară
de noi, vecinii, părinţii sunt prea ocupaţi să-şi rezolve cearta lor. După câţiva ani de
zile, divorţul. Copilul rămâne la mama însă plecarea tatălui devine un factor de echi-
libru pentru mamă şi copil. În sfârşit, au parte dacă nu de o familie normală, cel pu-
ţin de linişte.

Imixtiunea rudelor, mai frecvent a socrilor, este o sursă majoră de
probleme. Adesea, "cei bătrâni", nemulţumiţi de alegerea fiu-
lui/ fiicei lor în căsnicie, fac ierarhii artificiale şi încearcă să-şi "edu-
ce" nepoţii în ideea că mama (nora lor) nu e bună de nimic, ori că
tata (ginerele lor) e un sărăntoc şi un ratat. Discuţiile de genul "mai-
că-ta a zis", "dar ea de ce se bagă", "du-te la naiba cu mă-ta cu tot"
fac din copil prima victimă. Din clipa în care ai devenit părinte, ai
o răspundere mult mai mare decât grija de a-i face pe mama ta şi
tatăl tău fericiţi: trebuie să-ţi faci propriul copil fericit! Bărbatul (sau
femeia) care nu înţelege acest lucru şi care pune mai presus de pro-
pria familie pe aceea din care a provenit nu va avea niciodată o fa-
milie a lui, dar şi mai trist este că nu va putea niciodată să ofere o
familie copilului lui!

Nu vreau să intru într-o polemică despre cine are dreptate şi cum e
cel mai bine. Fiecare caz e diferit. Ca una care am trecut printr-o căs-
nicie ratată înfruntându-mi pentru aceasta lipsa de aprobare a părin-
ţilor, pot să spun că, până nu deschizi tu singur ochii, nu ţi-i deschi-
de nimeni. Numai soţii pot face ceva - divorţ sau înţelegere, cheia
este în mâna lor. Imixtiunea familiei din care provii nu face decât să
îngreuneze situaţia, mai ales când vin pe lume şi copiii.

Adesea, loialitatea emigranţilor este testată foarte simplu: cu ce echipă
de fotbal ţin - a ţării din care au plecat sau a ţării în care au ales să tră-
iască? Pune-ţi această întrebare: cine sunt cei pe care vrei să-i faci feri-
ciţi şi ce faci ca să-i faci fericiţi şi vei afla cine este adevarata ta familie.



Grijile financiare nu trebuie transferate asupra copilului. Dacă proble-
ma datoriilor, a salariilor, a câştigurilor e discutată (şi încă aprins, cu
îngrijorare) în faţa copilului, nu faceţi decât să-I încărcaţi cu o povară
pe care nu o poate duce. Poţi să-i spui "nu cumpărăm acea jucărie pen-
tru că avem de achitat rata la casa în care locuim", dar să o faci cu se-
riozitate, cu un glas care nu trădează nici supărarea, nici îngrijorarea.
La urma urmei, nimeni nu e vinovat, nici tu, nici eL E vorba de un mic
sacrificiu pe care şi el îl poate face, ca membru al familiei lui. Poţi să
adaugi "şi mie mi-ar plăcea o rochie nouă, dar nu mi-o pot permite
acum", ca să înţeleagă că nu e singurul care trebuie să renunţe la plă-
cerile personale în favoarea bunului colectiv şi că aşa izbândim une-
ori în viaţă - solidari, prin contribuţia tuturor la efortul colectiv. Dar
dacă spui întruna de faţă cu el "vai, nu ştiu cum o s-o scoatem la ca-
păt şi luna aceasta, de unde fac eu rost de bani şi pentru rechizite, şi
pentru uniforme etc." sau dacă-i reproş ezi că i-ai plătit nu mai ştiu ce
şi aţi rămas fără bani, copilul se va simţi vinovat că el este cauza pro-
blemelor tale financiare. Si se va simti ca un spin în ochii tăi, va crede, ,
că nu-l mai iubeşti fiindcă suferi din cauza lui. E nedrept să-I faci să
creadă aşa ceva. Şi crud! Ştii, vorba aceea, nu-i scoate ochii!

~imic nu otrăveşte mai mult sufletul unui copil decât bârfa. Este cu-
yântul care dărâmă, care distruge. Nu vreau să fac o ierarhie a bârfe-
lor, dar, neîndoios, bârfa de cea mai joasă speţă este vorbirea de rău
a unui părinte faţă de copilul său de către celălalt părinte. Pe o treap-
tă imediat următoare aş pune bârfirea de către un părinte a unuia
dintre copii faţă de fratele său, care duce la învrăjbirea fraţilor.

Când spun "bârfă", nu mă refer la reproşurile pe care şi le fac părinţii unii
altora în prezenţa copiilor, nu mă refer la invectivele şi vorbele de ocară
prin care îşi subminează reciproc respectul şi autoritatea în faţa copiilor
lor. În toate aceste cazuri, relaţiile de familie suferă un proces de "maha-
lagizare" în care buna creştere nu mai este cu putinţă. Mă refer acum strict
la bârfă ca expresie a meschinăriei, laşităţii, răutăţii şi răzbunării perfide.



Şi mamele, şi taţii îşi pot bârfi partenerul în faţa copilului, dar e un
adevăr faptul că femeile sunt cele care bârfesc mai mult, mai aspru şi
mai des decât bărbaţii. Ele îşi ,,Îndoctrinează" copiii împotriva taţilor
mai frecvent şi mai eficient decât fac taţii împotriva mamelor.

Mamele încep să-şi bârfească soţii în faţa copiilor lor uitând că îi vor-
besc de rău pe taţii acestora. Asemenea, taţii uită că mama, oricum
ar fi ea ca femeie şi soţie, este unică şi de neegalat în ochii copilului
ei. Unii se justifică spunându-şi că nu pot scoate vorba din casă, că
nu se pot plânge unor străini şi că tot ce fac este să spună "adevă-
rul pe care copiii îl văd şi singuri". E o scuză jalnică, nu ţine. Copi-
lul simte altfel pentru tatăl lui decât soţia faţă de soţul ei. Pentru
problemele din căsnicie există prieteni, psihologi, consilieri, duhov-
nici, cu toţii adulţi care pot oferi un sfat real sau, cel puţin, alinare.
Copiii nu sunt în măsură să li se facă astfel de confidenţe, nu pot să
preia în sufletul lor gunoaiele vieţii domestice, zoaiele unei relaţii
eşuate, disfuncţionale dintre doi adulţi. Desigur, copilul poate ob-
serva şi singur (şi chiar înţelege adevărul) "păcatele" tatălui sau ale
mamei (beţia, violenţa, lenea, curvia etc.) şi suferă. Ar vrea să-I
schimbe, ar vrea să facă ceva să fie bine. Nu poate, e frustrat şi trist,
se deprimă. Când însă bârfa aduce detalii care lui i-au scăpat şi-i
oferă explicaţii care mai mult îl rănesc, e încă şi mai grav afectat. Be-
ţia poate duce la pierderea unui părinte, dar bârfa îl poate pierde şi
pe celălalt.

De ce se ajunge la bârfă în faţa copiilor? Din răzbunare, cel mai ade-
sea. De multe ori, părintele bârfitor (care se crede "cel bun") vrea să-şi
adjudece iubirea şi ataşamentul copilului şi se simte îndreptăţit să-I
izgonească din sufletul copilului pe părintele celălalt (nedemn de afec-
ţiunea copilului). Alteori, mai ales în caz de divorţ, părintele bârfitor
pregăteşte terenul pentru a-l strecura perfid în sufletul copilului pe
noul partener.

Un caz celebru
jaqueline Bouvier Kennedy Onasis a fost marcată de divorţ încă din copilărie. Mama
ei a divorţat de primul ei soţ, cam beţiv şi afemeiat, şi s-a recăsătorit cu miliardarul



"unchi Howie". Dar nu s-a mulţumit cu atât. Toată viaţa s-a străduit să-I scoată pe
tată şi din sufletul celor două copile ale sale şi să le facă pe acestea să-I înlocuiască
cu tatăl lor vitreg. A mers până într-acolo încât, la nunta lui Jackie cu viitorul preşe-
dinte Kennedy, pentru că tânăra a ţinut morţiş să fie condusă la altar de adevăratul
ei tată, mama a exploatat slăbiciunea acestuia pentru alcool trimiţându-i un grup
de "amici" care l-au reţinut la un pahar, făcându-1 să rateze importantul eveniment.
Evident, unchiuleţul a făcut prompt onorurile, spre satisfacţia deplină a mamei. N-a
mai contat pentru ea faptul că i-a stricat bucuria fiicei ei care a suferit enorm în chiar
ziua nunţii.

Oricine ar fi bârfitorul, tata sau mama, ceea ce comite e un act de sil-
nicie sufletească de o inimaginabilă cruzime îndreptată împotriva pro-
priului copil. Încearcă, practic, să extirpe din sufletul copilului pe ce-
lălalt părinte, fără să ţină cont de cât de dureros poate să fie acest
lucru (~ieste!), nici de faptul că îi deschide în suflet o rană care s-ar
putea să nu se mai vindece vreodată. Comite o crimă sadică în mod
voit ~icon~tient,folosindu-se de copil ca de o armă secretă, letală, prin
care îllove~te pe celălalt ~i-lpedepse~te pentru păcate mai mult sau
mai puţin grave, mai mult sau mai puţin reale sau, pur ~isimplu, pen-
tru că nu ~i-lmai dore~te.

La început, copilul ascultă, îl doare, se împotrive~te, nu dă crezare,
pune întrebări, verifică argumentele. Uneori, ceea ce i se spune îl doa-
re atât de tare, încât capătă ciudă chiar pe părintele bârfitor, care se
autovictimizează. Ba chiar se poate solidariza cu cel ponegrit luân-
du-i partea. În timp însă, dacă bârfitorul perseverează să-i picure în
urechi cucuta otrăvitoare a vorbelor, copilul va începe să-~ivadă pă-
rintele bârfit prin ochii bârfitorului, îl va judeca deformat, pasional ~i
neîndreptăţit ~ise va erija în "avocat" al "victimei" ~iva "carota" re-
laţia cu părintele judecat. Este momentul în care bârfitorul a învins
adjudecându-~i copilul.

Cu cât bârfa începe mai târziu, cu atât efectele sunt mai reduse ~ire-
laţia dintre părintele bârfit ~icopil se poate remedia. Când însă bârfa
debutează în copilăria timpurie, efectele sunt aproape de ne~ters. Nici
chiar la maturitate, când copilul ajunge să înţeleagă adevărul, ba chiar
să-~iierte părintele, relaţia nu se mai poate reface.



Caz
Soţul Deliei e beţiv şi afemeiat. Delia însă nu se hotărăşte să divorţeze pentru că
au împreună două fete şi n-ar vrea să le crească fără tată. Se ceartă des, dar fie-
care îşi vede de ale lui în continuare. Fetiţele, deşi de vârstă preşcolară, l-au vă-
zut beat pe tată în repetate rânduri şi nu le place "când miroase urât, e gălăgios,
face mutre caraghioase şi nu se ţine pe picioare". Copiii de la bloc fac haz de el în
faţa lor, dar aceste incidente nu le creează mari probleme (tatăl nu e violent la
beţie şi, în fond, mai sunt şi alţi tătici la fel de beţivi în bloc!). Fetelor le face plă-
cere să se joace cu el atunci când este treaz. De la o vreme însă, mama începe să
li-I bârfească şi, dintr-o dată, întreaga lor percepţie faţă de el capătă alte dimen-
siuni: e urât, rău şi nesuferit şi copileleîncep curând să-I certe folosind chiar cu-
vintele mamei. După un timp, mama adaugă la bârfă încă un element: femeile
din viaţa tatălui. Când ai zece ani şi afli că tata e adulter (nu înţelegi bine ce-i aia,
da', pe scurt, el iese în oraş cu altă femeie decât mama, femeie pe care o place
mai mult decât pe mama!), e un şoc. Când mama începe să se plângă fetiţelor că
tata n-o mai place pentru că munceşte prea mult ca să aibă grijă de ele şi de el,
sunt copleşite de un sentiment cumplit de vină ("Tata n-o mai place pe mama
din cauza noastră!") şi revoltă (..Cum să n-o mai placă pe mama noastră? E cea
mai frumoasă femeie din lume!") şi ar vrea să facă ceva ca totul să fie bine, dar
nu ştiu ce. Treptat, fetele iau partea mamei, tata se apără spunând că şi alţii fac
la fel, copilele cresc închipuindu-şi că toţi băieţii, oricât de drăguţi, se transfor-
mă în fiinţe asemănătoare tatălui, hidoase, mincinoase şi beţive pe care însă tre-
buie să le tolerezi.

Când părinţii il bârfesc pe unul dintre copii de faţă cu ceilalţi copii,
seamănă zâzanie intre fraţi. Deschid intre ei o prăpastie de netrecut,
clocotind de ură şi de resentimente, de durere şi de tristeţe.

Caz
În familia lui, cu trei surori şi doi fraţi, Mihai a fost mereu ... Gică contra. Din care pri-
cină a fost, încă de mic, cel mai nesuferit. Faptul că semăna aidoma bunicului îi
agrava situaţia în ochii mamei sale. A fost singurul care n-a primit nici un dar de
nuntă de la părinţi. EIînsă a rămas, de-a lungul anilor, cel care se ducea la ei, în vi-
zită, cu sacoşe pline de cumpărături, refuzând să primească, la plecare, mai mult de
o pungă de fasole în dar, în vreme ce fraţii şi surorile lui se duceau la părinţi ca să-şi
facă aprovizionarea, întorcându-se cu sacoşele mai pline decât plecaseră de acasă.
Cu cât era mai criticat de părinţi şi de fraţi, cu atât Mihai îi ajuta mai mult, cu bani
şi în tot felul de probleme, sperând astfel să capete aprecierea şi recunoaşterea pe
care toţi ceilalţi din familie o aveau, dar care lui îi fusese refuzată numai din prici-
nă că îi plăcea să contrazică pe toată lumea. Ce şi-a dorit, n-a primit niciodată. Şi



acum, la peste şaptezeci de ani, încă mai tânjeşte după acest lucru, cu toate că n-au
mai rămas în viaţă decât el şi cea mai mică dintre surori.

Ceea ce îţi refuză părinţii şi familia în care te-ai născut şi ai crescut
nu-ţi poate oferi nimeni; nici familia pe care ţi-o întemeiezi ca adult,
nici bogăţia, nici celebritatea, nici măcar generozitate a nu pot reface
punţi distruse încă din copilărie, fiindcă, orice am deveni, până la
urmă, rămânem copiii părinţilor noştri şi, fără ei, fără iubirea, apre-
cierea şi acceptarea lor, oricât de minunată şi de împlinită ar fi viaţa
noastră, nu vom putea fi niciodată cu adevărat fericiţi.

Când copilul este bârfit, criticat sau muştruluit de faţă cu o altă per-
soană, suferă, simţindu-se urât, umilit, făcut de râs şi neiubit de mama
sau de tatăl lui.

Caz
Micuţul Edward are 7 ani şi mama îl prezintă unei prietene. "Drăguţ copil", remar-
că aceea. "Aş", o contrazice mama cu toată seriozitatea, "eu îl găsesc îngrozitor!".
Această replică aruncată cu atâta neglijenţă şi lipsă de considerare s-a întipărit pro-
fund în mintea copilului şi în sufletul lui. L-a marcat toată viaţa. La rândullui ajuns
părinte, Edward a eşuat lamentabil, îndepărtându-şi toţi copiii de el şi nereuşind să
construiască o adevărată familie în jurul lui. Nu a ştiut nici cum să îi iubească, nici
cum să le arate iubire. Ca să scape de complexele care le afectau viaţa personală şi
profesională, fiii lui, oameni în toată firea, au fost nevoiţi să facă psihoterapie. L-au
înţeles pe tatăl lor, au făcut, în cele din urmă, pace cu el, pot să-şi vadă în linişte de
viaţa lor. Durerea din suflet a rămas însă, ca urma de fier înroşit pe piele.

Pontu ri utile:
• Ai grijă atunci când deschizi gura să vorbeşti. Cuvintele, odată rostite, nu mai

pot fi întoarse din drum. Ele pot distruge şi schilodi un suflet de copil, nenoroci
destinul unui om, ba chiar ucide, întocmai ca nişte arme.

• Muşcă-ţi limba la mânie şi nu căuta să te eliberezi de furie, să te calmezi ori să
te răzbuni, indiferent cât de tare ai fi rănit oricât de îndreptăţit te-ai simţi. S-ar
putea să spui ceva care să distrugă pentru totdeauna relaţia cu copilul tău.

• Alege să vorbeşti despre problemele şi grijile tale nu copilului tău, ci unui adult.
Imposibil să nu găseşti pe cineva. Mai bine calcă-ţi în picioare mândria decât să
pui o povară de griji şi suferinţă pe sufletul copilului tău, făcându-1 să se simtă
vinovat, neputincios, disperat şi trist că nu te poate ajuta.



• Iubirea pe care copilul tău o simte pentru soţul/soţia ta este cu totul alta decât
sentimentele pe care le nutreşti tu. Este iubirea unui copil pentru tatăl sau mama
lui. Nu încerca s-o curmi, gândeşte-te cum te-ai simţi dacă cineva ar încerca
să-ţi smulgă din suflet pe mama ori pe tatăl tău.

• Nu-i învrăjbi pe copii unii împotriva altora. Vrajba dintre ei va deveni încă şi mai
puternică atunci când cresc şi, într-o zi, s-ar putea Să-şi întoarcă unul altuia spa-
tele pentru totdeauna sau să se bată între ei precum cei mai înverşunaţi duşmani.

Bârfa, divorţul şi absenţa unui părinte se înlănţuiesc tot atât de logic
şi fluid ca paşii de dans, însă eu le-am disecat şi discutat în capitole
separate ca să pot expune mai limpede mecanismele ce pun în miş-
care acest tangou al urii, această salsa a cruzimii şi pentru a analiza
mai bine efectele pe care le au asupra copilului.

În mitologia antică avem exemplul Medeei, soţia argonautului Iason,
care, în clipa când e părăsită de bărbat, se jură că nu îl va mai lăsa
să-şi vadă copiii niciodată. Din păcate, Medeea este arhetipul soţiei
divorţate care îşi transformă propriii copii în armele cele mai crude
de pedepsire a soţului trădător. Din păcate, încă foarte multă lume
crede că, într-un fel, pentru faptul că-I poartă în pântec şi-l alăptează,
copilul aparţine mai mult mamei decât tatălui, al cărui rol se reduce
la asigurarea sprijinului financiar şi disciplinare.

Nu are nici un rost să intru în cauzele care determină ruperea unei căs-
nicii, dar e un fapt demonstrat de realitate că neînţelegerile şi animo-
zitatea (ba chiar duşmănia) dintre soţi nu se sting nici măcar după di-
vorţ. Cum cele mai multe mame obţin custodia copiilor, principalul
debuşeu al amărăciunii şi urii pe care acestea le nutresc faţă de foştii
soţi este "îndoctrinarea" copilului, alinierea lui la opiniile ei împotriva
tatălui. Bârfa,bârfa menită să creeze copilului conflicte de loialitate, nu
se opreşte nici după divorţ. Rezultatul este că tatăl, după ce a fost exi-
lat din viaţa mamei, se vede exilat şi din cea a copilului său. În celemai
multe cazuri, răspunsul bărbatului este să îşi retragă complet ambasa-
da decât să se mai agite atât. Vavrea să îşi vadă şi el de viaţă şi să lase



în urmă un episod dramatic din existenţa lui. Aşa o dovedesc statisti-
ci1e:jumătate din taţii divorţaţi nu ţin legătura cu copiii lor şi trei taţi
din patru îşi văd copiii mai puţin de o dată pe săptămână.

Eu însămi am văzut de aproape drama unui tată şi fiu despărţiţi de ura
nestinsă a mamei. Este vorba despre tatăl meu şi fratele meu vitreg.

Caz
Tata s-a căsătorit prima dată la 20 de ani. Imediat, a venit pe lume fiul său. După
un timp, tatăl meu şi fosta lui soţie nu s-au mai împăcat şi au divorţat când bă-
iatul avea şapte ani. Trei ani mai târziu, tata s-a recăsătorit cu mama mea, deci
divorţul n-a avut loc din pricina ei, aşa cum s-a străduit fosta soţie să-şi convin-
gă toată viaţa fiul şi să ne portretizeze pe noi (mama, eu şi sora mea) drept nişte
uzurpatoare, nişte hoaţe care i-am furat părintele. Astfel îndoctrinat şi întărâtat,
băiatul n-a mai fost nici lăsat (dar nici el n-a mai dorit) să-şi vadă tatăl şi singu-
ra legătură dintre ei s-a păstrat, în timp, prin scrisori şi vizite sporadice, una la
şapte ani. Până şi acele scrisori erau, adesea, jignitoare, lipsite de respect la adre-
sa tatei şi tot ce i se solicita erau banii. Toată această luptă în care fosta soţie a
tatei s-a aruncat trăgându-1 după ea şi pe fiul lor a făcut mai mult decât o singu-
ră victimă: pe băiat, pentru că l-a înstrăinat de tata, pe tata pentru că l-a făcut să
piardă un copil (şi astăzi acest fiu, singurul lui băiat, ţine legătura mai bine cu
mama mea decât cu el) şi pe noi două, eu şi sora mea, care am pierdut astfel pe
singurul nostru frate. Quid prodest?

Caz
Leslie (40 de ani) e tatăl a două fete - una de 10 ani, cealaltă de 8. Îşi iubeşte fa-
milia mai presus de orice, însă soţia sa a făcut o pasiune pentru ginecologul ei şi s-a
decis să divorţeze. În Anglia, unde ei locuiesc, prin divorţ, casa îi rămâne ei şi Leslie
e scos afară, fără dreptul de a o împărţi, fetele rămânând în grija ei. Femeia însă e
tot nemulţumită şi s-a decis să-I "execute" pe Leslie pentru ca fetele să-I nu-I mai
vadă şi, astfel, să îl iubească pe noul ei soţ, nu pe propriul lor tată. Pentru ca Leslie
să obţină interdicţia de a-şi vedea copiii, mama îşi convinge fiica mai mare să de-
pună plângere împotriva lui acuzându-I că a încercat să abuzeze sexual de ea. Din
fericire, copila nu rezistă psihic, apărarea descoperă că noul "tătic" a fost acuzatîn
trecut de întreţinerea de relaţii sexuale cu minore (!), doamna renunţă la proces,
Leslie rămâne cu dreptul de a-şi vedea copilele. Dar relaţia dintre ei s-a refăcut în
ani de zile; peste suflet nu pui un pansament cu rivanol.

Spre deosebire de tatăl meu, Leslie n-a renunţat la copiii lui. E drept,
nici nu mai are alţii. Însă eu cred că nici douăzeci de copii nu-l pot



înlocui pe unul pe care l-ai pierdut. E o gregeală să te dai bătut. Nu
e9ti numai tu cel care pierde, ci (mai ales) copilul tău. Nu vreau să
dau numai exemple de mame care distrug relaţia tată-copil, ci am să
dau mai jos 9i cazul impresionant al unei femei care trăie9te drama
atâtor mii de taţi.

Caz
Lili (30 ani) e măritată şi are un băieţel de 8 ani. Într-o zi, are un accident de
maşină, un bărbat cade victimă, femeia e judecată, procesul durează ani de zile,
e găsită vinovată, dar sentinţa e cu suspendare. Oraşul e mic, scandalul mare,
Lili îşi pierde slujba, angajatorul nedorind o angajată "criminală", soţul inten-
tează divorţ şi câştigă. Nemaiavând serviciu şi fiind încă în proces pentru acci-
dentul comis, femeia nu poate obţine dreptul de a lua copilul în îngrijire, aces-
ta revenind soţului (împreună cu apartamentul lor). Tatăl nu s-a mulţumit cu
atât. Îşi "îndoctrinează" copilul împotriva mamei, "o criminală care i-a făcut de
râs", a cărei influenţă nu este benefică pentru el. În mod suspect, în acelaşi timp,
tata i-o prezintă micuţului pe prietena lui - o doamnă mai tânără decât mama
şi "care nu plânge aşa de mult, ci eîntotdeauna zâmbitoare, veselă, bine dispu-
să, se joacă cu el şi îl duce la cofetărie", care devine, curând, noua lui mămică.
Cu mama reală, care "e tot tristă, deşi nu s-a dus la puşcărie, şi-a găsit un ser-
viciu nou şi locuieşte cu chirie într-un apartament micur, se vede o dată la două
săptămâni. De fiecare dată, ea plânge şi îl indispune. Între timp, tata îl tot bate
la cap că ea nu mai are legătură cu familia lor, că nu-I merită şi ar face mai bine
să o uite. Am întâlnit-o pe Lili în culmea disperării şi, ştiind ce mi s-a întâmplat
mie, familiei mele, ştiind ce i s-a întâmplat lui Leslie, am sfătuit-o să nu renun-
ţe, ci să lucreze la relaţia ei cu fiul său. Să-I înţeleagă şi pe el că nu e decât un
copil care are nevoie să râdă, să se joace şi să se bucure de prezenţa ei, nu să se
întristeze de fiecare dată în răstimpul pe care îl petrec împreună şi să continue
să-I vadă străduindu-se să transforme aceste vizite în zile minunate, de neuitat
pentru amândoi. Astfel, cu toată străduinţa tatălui, copilul nu se va îndepărta
de mamă.

Caz
Virgil s-a căsătorit de tânăr şi, imediat după nuntă, au venit pe lume şi cei doi
băieţi ai săi. Soţia lui a fost tot timpul o femeie cam rece şi distantă, dar nu ştia,
şi cu atât mai puţin el, că era, de fapt, lesbiană. A descoperit acest lucru din în-
tâmplare, la zece ani după căsătorie, îndrăgostindu-se până peste cap de par-
tenera de afaceri a soţului ei, care i-a împărtăşit dragostea şi cu care a început
să-I înşele. După o vreme, adevărul a trebuit să iasă la iveală, cele două femei
dorindu-şi foarte mult să locuiască împreună. Virgil a fost şocat şi, om dintr-o
bucată, multă vreme n-a putut să înţeleagă de ce femeia lui "a trebuit să fie mai



altfel decât celelalte". Durerea lui cea mareînsă n-a fost mândria de bărbat ră-
nită, ci faptul că soţia lui a reuşit să-I excludă total din viaţa celor doi fii ai lor
pentru care el a fost mereu un tată bun. După divorţ, cei doi copii s-au mutat cu
mama şi cu iubita ei, dar mici fiind şi băieţi pe deasupra, într-o ţară unde ho-
mosexualitatea era tabu la vremea respectivă (1994-1995), le-a fost şi lor greu
să înţeleagă de ce mama lor nu e ca toate mamele colegilor lor, se pupă şi doar-
me în pat cu o altă femeie. Mama însă le-a dat o "explicaţie" menită s-o răzbu-
ne definitiv pe omul care, credea ea, a impiedicat-o să-şi descopere vreme de
zece ani adevărata sexualitate. Le-a spus copiilor că "e aşa din vina lui tata", el
a determinat-o să fie aşa! Punct ochit, punct lovit. Nici până în ziua de azi, cei
doi fii nu vor să ia legătura cu părintele lor, deşi acesta n-a renunţat niciodată
la ei, ci s-a dus, i-a căutat pe la şcolile unde erau şi a făcut tot ce i-a stat în pu-
teri măcar să vorbească cu ei. Degeaba. Otrava mamei a fost mai puternică de-
cât eforturile tatălui. Trag nădejde alături de Virgil, de acest om atât de bun şi
atât de nemeritat încercat de soartă, că într-o zi băieţii lui se vor maturiza sufi-
cientîncât să înţeleagă cine a greşit şi cum faţă de ei.

Am tot stat şi m-am întrebat cum de îşi poate închipui cineva că un
copil poate renunţa la mama lui (care nu l-a abuzat şi neglijat nici-
odată, ci l-a îngrijit şi iubit ca o adevărată mamă) cu uşurinţa cu
care el, ca soţ, a abandonat-o în cel mai greu moment al vieţii ei,
alegând să o lase singură şi pe drumuri pentru o altă femeie? Cum
de nu s-a cutremurat de răul pe care îl face propriului său copil?
Cum poate oare o femeie să-şi mintă copiii şi să-i manipuleze în-
căTcându-i de ură împortiva tatălui? Nu se teme că aceştia, cres-
când, vor ajunge să cunoască adevărul şi să înţeleagă lucrurile alt-
fel decât şi-a dorit ea, că regretele, remuşcarea şi neputinţa de a
schimba trecutul le pot distruge echilibrul sufletesc şi le pot afecta
întreaga viaţă de adult? Ba chiar că-i va putea pierde ea însăşi, pen-
tru totdeauna?

Dincolo de aceste drame (la ordinea zilei) trăite de nenumăraţi băr-
baţi, femei şi copii, există efecte care nu se sting nici măcar după ce
ura se disipă, după ce bârfa şi certurile încetează, după ce uitarea se
aşterne peste tot. Lipsa unui părinte din viaţa copilului este sinonimă
cu mutilarea lui sufletească, chiar şi când copilul trebuie îndepărtat
de părintele lui spre a fi la adăpost de abuz şi violenţă. E drept, din



două rele, trebuie să alegi răul cel mai mic, dar, despre toate acestea,
mai pe larg în capitolul "Părintele unic".

Ponturi utile:
• Nu lăsa divorţul şi eşua rea relaţiei dintre tine şi partenerul tău să distrugă rela-

ţia dintre copil şi părinţii lui, oricât de dramatică este experienţa prin care treci.
Copilul nu are nici o vină.

• Copilul tău e o fiinţă sensibilă. Pe el, divorţul îl afectează cel mai mult. Hrăneş-
te-I cu iubire şi înţelegere, nu cu ură. Chiar dacă mariajul tău scârţâie, e bine să
nu încerci să divorţezi mai înainte ca micuţul să împlinească cinci ani. Studii psi-
hologice efectuate în SUApe copii provenind din părinţi divorţaţi arată că efec-
tele negative asupra copiilor sunt cu atât mai puternice cu cât divorţul a inter-
venit la o vârstă mai fragedă.

• Nu-I amăgi că nimic nu se va schimba; viaţa lui se schimbă dramatic chiar acum.
Acordă-i încă şi mai multă atenţie, continuă să faceţi împreună lucrurile obiş-
nuite, fără să-i schimbi rutina, altfel va fi şi mai bulversat.

• Explică-i, pe cât poţi de simplu, că mama şi tata nu mai vor să fie împreună nu
din vina lui, ci pentru că sentimentele oamenilor se schimbă câteodată, numai
dragostea unui părinte pentru copilul lui nu.

• Nu îl vorbi de rău pe fost/fostă, nu arunca vina pe el/ea, orice s-ar fi întâmplat.
Nu e timpul pentru acuze şi cere-i şi celuilalt să procedeze la fel.

• Chiar dacă ai pe altcineva acum, nu i-I băga pe gât imediat. Copilul poartă în su-
fleţelo rană ce are nevoie să se închidă.

• Dacă micuţul a avut o relaţie normală cu părintele lui, dacă n-a fost abuzat de
acesta şi nu există motive lega le şi morale de a-I pune pe copil la adăpost de el,
lasă-i să se vadă cât mai mult.

• Nu-i interzice fostului soţ (sau fostei soţii) să participe la evenimentele din via-
ţa copilului vostru: aniversări, serbări, concursuri etc., nici nu tăia legăturile cu
familia "fostului" (bunici, unchi, mătuşi etc.). Dacă şi acesta s-a recăsătorit şi
are copii, Iasă fraţii să se cunoască şi să se iubească. În acest fel, copilul tău va
avea două familii.

• Ţine o legătură strânsă cu fostul soţ sau cu fosta soţie în toate aspectele legate
de creşterea şi educaţia copilului vostru. Implică-1 în decizii referitoare la copil.

Serviciul ?i problemele legate de serviciu pun o presiune enormă pe fa-
milia modernă, unde fiecare părinte caută să le împace pe toate, să se
9iafirme profesional, să facă rost de bani pentru o casă, o ma9ină, va-
canţe, mobilă etc., să crească 9iun copil (celpuţin unul). Ajungi să dai
pe acasă mai mult noaptea, să nu te mai vezi cu el decât în treacăt, di-
mineaţa 9i în weekend. Timpul pe care nu îl petreci cu el, ci la servi-



du sau pentru serviciu, nu îl mai poţi recupera. În timp, îi dai senza-
ţia că e neglijat, că e mult mai puţin important pentru tine decât ser-
viciul tău, profesia ta şi suferă. Sentimentul de neglijare îl poate face
nesuferit, mofturos, imposibil, ba chiar hoţ (orice, numai să îţi atragă
atenţia că mai există şi el pe lumea asta), îi poate afecta performanţe-
le şcolare şi îl poate împinge în anturaje nepotrivite (cine să-I supra-
vegheze, cine să aibă timp să-i cunoască prietenii?). Dacă celălalt pă-
rinte are (din fericire!) mai mult timp pentru el, la un moment dat
ajungi să realizezi că nici nu mai contezi la fel de mult în ochii copi-
lului tău (şi pe drept cuvânt, ai ajuns ca o poză pentru el, atât de rar
te vede, atât de puţin stă şi cu tine). Ei, şi de aici să te ţii gelozie şi re-
proşuri, tensiune, supărare, certuri, o întreagă spirală care trage pe
toată lumea în jos. Fii cumpătat - iată principiul - şi ai grijă să nu
treacă o zi fără să aveţi câteva minute numai ale voastre. Găseşte-ţi
timp şi pentru copil, altfel, când ai să te întorci într-o zi de la muncă,
ai să te întrebi mirat: "Unde e Georgel?", şi să ţi se răspundă: "Cum,
nu ştii? S-a Însurat!".

PlecatuI la lucru în străinătate sau în altă localitate decât acolo unde lo-
cuieşte familia este una dintre problemele recente cu care se confrun-
tă tot mai multe familii din România în ultimii ani. Practic, exportul
de mână de lucru a devenit cea mai profitabilă "industrie" româneas-
că, cu un profit de 4,8 miliarde de euro anual! Dar cei care plătesc, de
fapt, aceste costuri sunt copiii. Multe dintre familiile unde unul din-
tre soţi este plecat la lucru perioade lungi de timp, întrerupte de scur-
te reveniri În ţară, sfârşesc printr-un divorţ, dar chiar şi atunci când
soţii trec cu bine această probă de foc, copiii tot suferă. Copilul cres-
cut fără tată sau care are prea puţin contact cu tată lui suferă social,
emoţional şi psihic (vezi "Părintele unic"). Lipsa mamei are urmări
devastatoare pentru dezvoltarea afectivă a copilului, dar absenţa am-
bilor părinţi ridică cele mai mari probleme. Copiii sunt lăsaţi în grija
bunicilor, a unor rude (mai mult sau mai puţin calificate să le poarte
de grijă) sau chiar în seama unor persoane din afara casei şi a fami-
liei, special angajate. Legătura dintre părinţi şi copii se face pe chat,
adevăratele probleme putând fi ascunse extrem de bine. Lipsa de spri-
jin şi asistenţă la nivel instituţional pentru aceşti copii şi părinţi a con-



tribuit la creşterea numărului de abandonuri şcolare, delincvenţă ju-
venilă, depresii şi alte afecţiuni de natură psihică, traume şi decese
cauzate de accidente produse ca urmare a neglijenţei persoanelor în
grija cărora se aflau copiii, educaţie deficitară, probleme de comuni-
care etc.

5.2 Când mama uită că e si sotie., ,
Când tata uită că şi mama e om ...

.. , Apar tot felul de nemulţumiri şi fricţiuni ce erodează relaţiile din-
tre soţi şi, în cele din urmă, armonia căminului. Nu sunt rare cazuri-
le în care s-a ajuns şi la divorţ!

Dormitul este o problemă în foarte multe familii. Tatăl e cel care tre-
buie să doarmă cu mama, nu copilul, aşa cum se întâmplă adesea. Din
păcate, multe mame uită că sunt şi soţii şi, total absorbite de dragos-
tea pentru puiul lor, trăind cu impresia că, dacă nu dorm cu acesta, i
se va întâmpla ceva rău, se va îmbolnăvi, va visa urât etc., uită că mai
au în bătătura casei un "copil" mai mare, mai dificil şi pe care îl de-
ranjează enorm când e izgonit din patul nevestei sale ori când se vede
singur în patul conjugal: soţul!

Este o dublă greşeală pe care femeia o face (şi o face frecvent). Prima
greşeală este că îşi obişnuieşte copilul să se simtă în siguranţă numai
alături de ea, îl face nesigur şi temător şi mult prea ataşat când el are
nevoie să-şi împartă afecţiunea în mod egal cu ambii părinţi. A doua
greşeală este că în acest fel îşi îndepărtează soţul şi de ea, şi de copil.
Bărbaţii sunt uşor de rănit în amorul propriu şi pot, da, deveni geloşi
pe propriul copiL Nu trebuie nici judecaţi, nici sfătuiţi sau, mai rău,
obligaţi să se schimbe, doamnelor. Mai curând aţi reuşi să le schimbaţi
sexul decât natura. Un tată gelos pe copil se va îndepărta de micuţ,
care se va ataşa, în compensaţie, încă şi mai mult de mamă. Un soţ dat
la o parte de o nevastă mult prea absorbită de maternitatea ei este ră-
nit în amorul propriu. Se simte ca un copil care a acceptat să dea jucă-
ria lui şi altuia ca să se joace împreună, dar acela i-a întors spatele lu-



ându-i-o cu totul în stăpânire. Nu de puţine ori, un astfel de bărbat va
căuta să afle mângâiere în afara casei. Pericol mare! Problema se pune
în termeni foarte simpli: e mai important să dormi noaptea cu micu-
ţul tău sau să te asiguri că o să crească cu amândoi părinţii?

Adeseori, copilul începe noaptea în camera lui, dar şi-o sfârşeşte în
patul părinţilor, între ei. De ce face asta? În general, pentru că îi este
frică să doarmă singur şi, între părinţi, se simte în siguranţă. Atenţie
la ce aude vorbindu-se în jurul lui, la ce programe urmăreşte la tele-
vizor, la jocurile de pe calculator! Noaptea, monştrii de care a râs pe
lumină devin cât se poate de fioroşi. În aceste cazuri, părinţii trebuie
să ia foarte în serios spaimele micuţului şi să nu lase lucrurile nere-
zolvate (vezi capitolul "Spaimele copilului").

În alte cazuri, e vorba strict de gelozie. Micuţul are impresia că, noap-
tea, tata i-o răpeşte pe mama şi îl forţează să i-o "cedeze". Gelozia e
normală şi la soţi, şi la copil, care este, în mod natural, puternic ata-
şat de mamă. Însă problema nu trebuie lăsată să scape de sub control.
Un tată respins de copil sau al cărui copil o preferă vizibil pe mamă
se simte descumpănit, iritat, jignit şi se poate îndepărta treptat şi si-
gur de copil, chiar dacă se preocupă ca el "să aibă de toate". La rân-
dullor, multe mame, măgulite de ataşamentul total al copilului faţă
de ele, nu fac nimic spre a-i apropia pe cei doi, ci se grăbesc să-I su-
plinească pe tată. "Vai, copilul plânge dacă rămâne cu tine, dragă.
Du-te tu la cumpărături, rămân eu cu el" se oferă mama, în loc să îi
arate tatei cum să se joace cu copilul şi să-i obişnuiască să petreacă
plăcut timpul împreună. Sau "nu-i place cum îi citeşti tu poveşti, stai
tu la televizor, îi citesc eu" spune mama, în loc să-i arate tăticului cum
trebuie să procedeze. Şi tot aşa. Treptat, mama, în loc să sudeze mica
fisură ce poate apărea între tată şi copil, o lărgeşte făcându-se mai uti-
lă decât e cazul, iar peste ani, se trezeşte să-i reproşeze bărbatului că
el şi-a văzut de ale lui în vreme ce ea a crescut copilul!

Caz
Erji şi Valeriu au trăit o poveste de iubire ca în filme, s-au căsătorit şi, ani de zile,
s-au străduit să aibă un copil. După lungi tratamente, a venit pe lume Elena, o fe-



tiţă adorabilă, copilul pe care şi l-au visat. Însă mama nu s-a mai putut desprinde
de ea nici măcar noaptea, alegând să împartă patul cu fetiţa, nu cu soţul. După trei
ani însă, rodul dragostei lor, în loc să cimenteze o căsnicie reuşită, a început să o fi-
sureze încet, dar sigur. Valeriu era din ce în ce mai puţin preocupat de copil, care îl
respingea vizibil, şi îşi petrecea tot mai mult timp în afara casei, simţindu-se ca o
pasăre-mascul alungată din propriul cuib de puiul pe care l-a clocit şi de care a avut
grijă şi de o parteneră nerecunoscătoare. O dată ce am discutat cu Erji ca de la fe-
meie la femeie, a avut înţelepciunea să admită că şi-a uitat rolul de soţie şi şi-a în-
depărtat soţul şi de ea, şi de fetiţa lor. Am ales să aplicăm câteva soluţii radicale:
• fetiţa să doarmă singură şi mama cu tata
• tata să-i citească la culcare poveşti, măcar din când în când, să-i dea şi el de

mâncare şi să iasă cu ea la joacă
• o zi pe săptămână, Valeriu şi Elena să o petreacă împreună, ei doi, Iăsându-i ma-

mei ziua pentru ea însăşi.
După două luni, primesc un telefon de la Erji care, încântată, îmi spune că relaţiile
dintre ei trei sunt minunate, Valeriu e în al nouălea cer şi mai vrea un copil, Elena e
încântată să fie în compania tăticului, mai ales sâmbăta, pe care o petrec împreu-
nă, şi adoră să asculte seara, la culcare, poveştile citite de tată, iar ea, Erji, e mult
mai relaxată şi fericită şi se simte din nou o femeie îngrijită şi iubită (chiar dacă, la
început, nu ştia ce să facă o zi întreagă fără obişnuitele responsabilităţi), respecta-
tă şi fericită.
Şi toate acestea s-au întâmplat din clipa în care au hotărât că, în casa lor, fiecare iu-
beşte pe fiecare şi nimeni nu este rivalul nimănui, că fiecare trebuie să primească
atenţia de care are nevoie şi respectul cuvenit din partea celorlalţi. Un tată care se
joacă, iese la plimbare, îşi hrăneşte copilul, vorbeşte cu el, îi spune poveşti etc. de-
vine un tată îndrăgit. Îndrăgindu-l, copilul nu-I mai percepe ca pe un rival ce tre-
buie îndepărtat ca să nu-i uzurpe locul în inima mamei şi îşi îndreaptă afecţiunea
în mod egal către ambii părinţi.

Gelozia trebuie combătută prin:
• Manifestări dese şi explicite de tandreţe ale tatălui la adresa co-

pilului şi ale mamei la adresa tatălui.
• Atenţie, multă, multă atenţie pe care mama să o acorde tatălui şi

tatăl, copilului.
• Mama să cultive afecţiunea copilului pentru tată, să se străduias-

că să-i apropie unul de altul fără teama că ar putea pierde ceva
din dragosta copilului pentru ea şi să-11ncurajeze pe tată să-şi
manifeste plenar paternitatea.

• Mai mult "timp de calitate" acordat copilului de ambii părinţi.
Timpul de calitate nu se măsoară 1n ore, ci 1n intensitatea



trăirilor, in modul in care este petrecut (cât mai util şi plăcut).
Poţi sta impreună cu copilul trei ore in care să vă plictisiţi de
moarte ori numai treizeci de minute in care v-aţi jucat, aţi vorbit,
aţi făcut ceva interesant, aţi invăţat ceva.

• Interzicerea intrebărilor de felul "Pe cine iubeşti mai mult, pe
mama sau pe tata?", care induc copilului ideea că este cu putinţă
să iubeşti pe unul mai mult şi pe celălalt mai puţin.

• Împărţirea responsabilităţi lor creşterii copilului intre soţi.

Uneori, după o noapte de febră în care mama a dormit cu cel mic,
acesta, chiar dacă a fost obi~nuit să doarmă singur, se decide că nu
mai vrea să renunţe la privilegiu ~io va acapara cu totul pe mamă,
izgonindu-~i tatăl din patul conjugal sau Iăsându-1 acolo singur. Nu
yă fie teamă să sacrificaţi o noapte, două, trei, ba chiar ~io săptămâ-
nă dacă este nevoie pentru a reinstaura vechiul ~ibunul obicei. E mai
bine decât să la~i "gelozia" să-~ifacă cuib la voi în casă.

Cn copil care doarme cu mama sau între părinţi este cel mai eficient
anticoncepţionaLNici să nu-ţi treacă prin minte să faceţi manevre cre-
zând că a adormit, pentru că "agitaţia" l-ar putea trezi ~iveţi avea toţi
parte de un ~oc!

Ponturi utile:
• Soţii au nevoie de intimitate. N-o sacrifica de dragul copilului!
• Apăraţi-vă dreptul la intimitate insistând ca micuţul să doarmă în altă cameră

sau măcar în alt pat (dacă locuiţi într-o garsonieră).
• Nu-I respinge pe copil când vrea să doarmă la voi în pat cu un "pleacă de aici".

Va crede că nu-I mai iubeşti.
• Explică-i copilului că oamenii mari dorm separat de copii, că fiecare are dreptul

să aibă o cameră/un pat propriu ca să se odihnească bine.

Ştiu că în general, în familiile de români, femeile vor să le facă ele pe
toate pentru că altfel nu se simt îndeajuns de gospodine, vrednice ~i
destoinice sau pentru că "nimeni nu le poate face la fel de bine" ca
ele. Recunoa~te, doamnă, că e, de fapt, plăcerea de a vedea cât de
mult depind ceilalţi ai casei de tine. Măgulitor, nu, să ~tiică e~ti "ade-



văratul stâlp al casei" ("ehei, ce v-aţi face voi fără mine?"), dar, dra-
gelor, nu uitaţi că lumea (inclusiv bărbaţii şi copiii voştri) nu are ne-
voie de martiri inutili, ci de mame şi soţii sănătoase, zâmbitoare şi
voioase, care să fie în familie o rază de soare. Munca, oboseala te
transformă într-o femeie cicălitoare, iritată şi iritantă, anostă şi posa-
că. Când nu-ţi mai faci timp şi pentru tine (pentru o mască la cosme-
tică, pentru un depilat, un coafat, pentru o după-amiază cu priete-
nele, pentru ceva ce-ţi face şi ţie plăcere), te transformi într-o femeie
de serviciu demodată, neîngrijită şi nesuferită, însă tolerată pentru
că e indispensabilă.

Pontu ri utile:
• Ţine minte că şi bărbatul, şi copiii, cum îi înveţi, aşa îi ai. Obişnuieşte-te să ceri

să fii ajutată!
• Deleagă răspunderile, împarte sarcinile, nu te crede Superman.
• Nu te lăsa călcată în picioare. Dacă ei refuză să te ajute, n-au decât să suporte

consecinţele (rabdă de foame, se îmbracă în aceleaşi haine, stau în mizerie etc.).
Valabil şi pentru copii, şi pentru soţ!

• Nu te transforma în Shirley Valerie (mama şi soţia perfectă care, după 20 de ani
de stat acasă cu cârpa în mână, fuge singură în Grecia să-şi facă vacanţa vieţii).
Alege o zi din săptămână sau măcar o după-amiază pe care să ţi-o dedici ţie: ieşi
singură/ cu prietenele în oraş, du-te la cursuri de dans/ikebana/ decoraţiuni in-
terioare etc., mergi la cosmetică sau, dacă vrei, îngrijeşte-te acasă, citeşte etc.
O pauză e bine venită. Îţi încarcă bateriile şi te ajută să nu-ţi tot refuzi la nesfâr-
şit micile plăceri şi vise.

La rândul său, tata trebuie să înţeleagă că soţia lui are nevoie de aju-
tor, oricât de vrednică şi de rezistentă ar fi ea. S-o laşi singură să aibă
grijă de copil! copii, cu toată casa de ţinut, cumpărături de făcut, plus
serviciu, este nedrept, nedemn şi inuman. Când eşti părinte, poartă-te
ca un părinte, nu ca un copil răsfăţat care aşteaptă să i se pună masa
şi să i se dea la mână toate cele. Pe urmă, ce exemplu dai copilului
tău? Am văzut deja cazul lui Gabi, Tudor şi Florentina, dar, ca ei, sunt
neumărate familii la noi. O familie este o responsabilitate împărţită,
nu aruncată cât mai mult pe umerii soţiei sub pretexte de genul:
• "serviciul meu e mai greu" (şi al ei poate fi greu);
• "eu stau mai mult la serviciu" (nu te obligă nimeni);
• "eu nu mă pricep" (dar poţi să încerci, nimeni nu se naşte învăţat);



Nu ţine! Orice om, oricât de vrednic şi rezistent, la un moment dat (şi
nu poţi şti când), se poate sătura, se poate îmbolnăvi, poate să spună
"ajunge!". Feriţi-vă să ajungeţi aici!

Relaţiile dintre fraţi sunt extrem de diferite. Unii fraţi se împacă bine
încă din pruncie, alţii nu se împacă deloc toată viaţa. Unii au proble-
me şi nu se prea înţeleg în copilărie, alţii de abia la maturitate.

Dinamica relaţiilor dintre fraţi este în mare măsură controlată de pă-
rinţi. De aceea, ei trebuie să depună toate eforturile pentru ca, încă
din fragedă copilărie, micuţii lor să înveţe să fie o familie.

Gelozia dintre copii este firească. Nu poţi să o suprimi cu o vorbă şi
nici nu poţi să faci abstracţie de ea. Când îţi spui "îl iubesc pe fiecare
dintre copiii mei la fel de mult" nu înseamnă că le şi arăţi acest lucru;
copiii nu-ţi ghicesc gândurile. Chiar dacă le declari acest lucru, se prea
poate ca acţiunile tale să spună cu totul altceva.

Îmi aduc aminte de bunicul meu care avea în livadă un păr altoit ce ro-
dea puţin, dar fructele erau deosebit de mari şi de gustoase. Bătrânul
a"ea zece copii din două căsnicii şi, cu toate că erau cu toţii mari, la ca-
sele lor şi cu copii, bunicul împărţea fructele în zece părţi egale (indi-
ferent de cât de mare era familia fiecărui copil) şi li le dăruia cu aceeaşi
dragoste. Cei care veneau să-I vadă le primeau direct din mâinile lui,
însă nici aceia care nu dădeau pe la el cu anii nu erau văduviţi de par-
tea lor, ci el se îngrijea să le trimită prin poştă sau prin cineva.

Apariţia celui de-al doilea copil într-o familie poate fi un stres emoţio-
nal extrem de puternic pentru primul născut, chiar şi când acesta are



11-12 ani. Lulu a fost timp de 10 ani unicul fiu al unor părinţi iubitori
şi a suferit enorm atunci când a venit pe lume drăgălaş a lui surioară
Maria. Cu toată grija lui faţă de ea, gelozia lui era evidentă, o gelozie
inversată, chiar şi trei ani mai târziu, deşi ea nu mai era un bebeluş şi
el intrase din plin în adolescenţă! Cu cât diferenţa de vârstă dintre cei
doi copii e mai mică, cu atât gelozia primului născut şi problemele pe
care le poate avea şi crea vor fi mai mari. Eu numesc această problemă
"alungarea din rai", pentru că exact aşa m-am simţit eu când a venit
pe lume sora mea mai mică. Interesant este că atunci când vine şi al
treilea copil gelozia faţă de mezin se va face simţită în familie, de data
aceasta, nu mai este copilul cel mare, ci mijlociul este cel care fIseatacă".
Am fost însă şi într-o familie cu doisprezece copii, cu vârste de 15, 14,
13, lI, la, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ani şi un bebeluş de 1 an. Micuţa Debora, obiş-
nuită să fie răsfăţata numeroasei sale familii, era extrem de geloasă pe
bebeluş, chiar dacă surorile ei mai mari se întreceau să-i acorde atenţie,
în timp ce mama se preocupa de sugar. (Şi, dacă tot am adus vorba de-
spre o familie atât de numeroasă, personal, îi admir pe părinţi pentru
efortul şi sacrificiile lor, însă rămân la părerea că prea mulţi copii te îm-
piedică să le acorzi fiecăruia timpul şi îngrijirea necesare, oricât de b0-
gat ai fi. Până la urmă, nu sunt suficiente ore într-o singură zi.)

Gelozia este o combinare a simţămintelor de mânie şi teamă. Omul
se simtre frustrat în dorinţa sa de a fi iubit ca nimeni altul de persoa-
na iubită şi frica de a nu-i pierde iubirea în favoarea altcuiva. Îţi sună
cunoscut, nu? Exact aşa simte şi copilul tău atunci când te întorci aca-
să cu nou-născutul, ce e aşa de greu de înţeles? Crezi că pentru un co-
pil de trei ani (ori chiar de 10) cuvântul"frate" sau "soră" are acelaşi
înţeles ca pentru tine? Cât timp ţi-a luat ţie să construieşti relaţia pe
care o ai cu fraţii şi surorile tale? Ca să nu mai spun că sunt atâţia taţi
şi mame care, fiind copii unici la părinţi, nici măcar nu au habar ce
înseamnă să împarţi iubirea şi atenţia părinţilor cu altcineva (de par-
că nu-i destul că trebuie să-I tolerezi!).

Bebeluşul are nevoie de multă atenţie. Nu-ţi dai seama că, preocupat
atât de mult de el, nu-l mai vezi pe micuţul de cinci ani care tânjeşte
după tine cu ochi de câine bătut.



Gelozia îl poate face pe copil să revină la vechi comportamente cum sunt
suptul degetului, pipi în pat, legănatul pemei, indisciplină, mofturi la
masă, spaime ciudate, pretenţia că nu se simte bine ~iorice activitate ~i
atitudine menite să-ţi atragă atenţia asupra lui. Va face exact ceea ce ~tie
că nu-ţi place ~inu are voie tocmai când eşti mai concentrat asupra ce-
lui mic - îl hrăneşti, îl schimbi, îl adormi, te joci cu el. "În definitiv", î~i
zice el, "mai bine să fiu certat decât să nu fiu deloc băgat în seamă".

Tot din gelozie, copilul poate distruge lucru~oarele bebelu~ului ori ju-
cării (şi să dea vina pe el) sau să-I lovească, să-I necăjească, să-I facă să
plângă (eu îi muşcam surioarei mele degetele) ori manifestă o grijă
exagerată faţă de el (eu, de pildă, la 3 ani, îmi duceam sora de câteva
luni la televizor, chipurile, să vadă ~iea, când, de fapt, profitam de oca-
zie ca să o târăi prin casă cu capul în jos, ţinând-o de picioare - spre
disperarea părinţilor!). În toate aceste situaţii, reacţiile cele mai frec-
vent întâlnite la părinţi sunt să ţipe, să-I certe pe copil ~i să-I pedep-
sească - toate confirmându-i cele mai negre bănuieli ale lui ~iîntărin-
du-i astfel convingerea că nu-l mai iubesc pentru că au un nou copil.

De aceea, esenţială este pregătirea copilului pentru întâmpinarea
nou-născutului ~i, după aceea, construirea relaţiei dintre el ~i frate-
le sau sora lui mai mică.

Ponturi utile mai ales pentru mame, dar şi pentru taţi:
• Pe toată perioada sarcinii, îngrijeşte-te să-I "ţii la curent" cu viaţa care se plă-

mădeşte în tine: lasă-1 să te atingă pe burtă, să asculte ce se întâmplă acolo, să
vorbească cu bebeluşul.

• NU-ţi bate gura să-I anunţi cât de mult îl vor iubi toţi pe bebeluş - nu e muzi-
ca ce-i place. Un copil mic nu înţelege că un bebeluş este o extindere a familiei
şi nu o înlocuire a lui cu altul. Vorbeşte-i despre cât de multă nevoie vei avea de
ajutorul lui ca să-I creşteţi şi despre toate câte va trebui să le faceţi împreună
pentru nou-născut. Poţi să cumperi o păpuşă-bebeluş să-i arăţi cum arată, cum
se hrăneşte, cum se spală, cum se schimbă etc.

• Nu-i explica în detalii ce se va întâmpla la naştere, se poate îngrijora exagerat
de mult pentru tine.

• Îngrijeşte-te ca, atunci când vii acasă de la spital, să nu-I ţii pe bebe în braţele
tale. Nu o să-i placă! Lasă-le libere ca să-I cuprinzi pe el strâns, cu toată dragos-
tea. Nici nu ştii cât de mult i-ai lipsit.



• Transformă întoarcerea ta acasă într-un mic eveniment la care vedeta este nu
bebeluşul, ci copilul (sau copiii) care te-a aşteptat. Adu-i o jucărie sau un mic
cadou ca din partea bebeluşului, lasă-1 să se apropie de nou-născut, să-I ia în
braţe, laudă-I, mângâie-I, pupă-1 pe săturate.

• În săptămânile care urmează, nu-I ţine departe de bebeluş, ci, dimpotrivă, la-
să-I să vină, să-I vadă de aproape, să-I atingă, să-I cunoască. Fii cu ochii în pa-
tru, explică-i cât e de fragil şi uşor de rănit.

• Implică-1 în toate activităţile legate de bebeluş, altfel, gelozia îşi va arăta colţii
curând.

• Acordă timp şi atenţie fiecărui copil în parte, separat faţă de ceilalţi fraţi sau su-
rori în fiecare zi. De multe ori, luatul în braţe, pupatul ori o discuţie scurtă, o joa-
că de trei minute vor fi suficiente cât să îi reînnoiască fiecărui copilul asigurarea
că încă îl iubeşti.

• Interesează-te la fel de mult de fiecare copil în parte, nu-I întreba numai pe unul
ce a mâncat şi cum i-a mers la şcoală. Poţi să le adresezi întrebări colective şi să
aştepţi răspunsuri individuale. ("Ce aţi mâncat astăzi?", "Ce aţi făcut la şcoală,
Andrei, Mădălina?")

• În oraş, la jocuri, în excursie, nu face echipă numai cu unul dintre copii (mereu
acelaşi), ci ai grijă să oferi aceste ocazii şi celorlalţi, prin rotaţie. Se prea poate
ca unul (sau mai mulţi) dintre copiii tăi să-I prefere pe celălalt părinte. Tu ofe-
ră-i şi lui ocazia, însă Iasă a legerea să fie a lui.

• Desigur, poţi avea hobbyuri şi activităţi comune numai cu unul dintre copii. De
pildă, numai lui Georgel îi place să vină la pescuit cu tine, lui Tibi, nu. Nu trebuie
să-I obligi pe Tibi să vină şi el, dar nici să nu-I mai inviţi niciodată. ("Eu şi Geor-
gel mergem la pescuit. Vrei să vii cu noi, Tibi? Ştiu că nu-ţi place, dar măcar să
vezi cum este. Nu vrei? Nu-i nimic. Când te hotărăşti, te luăm cu drag. ")

• Nu face comparaţii între copiii tăi. Acest lucru alimentează rivalitatea naturală
şi invidia acelora puşi într-o postură de inferioritate, în timp ce aceia lăudaţi se
vor răsfăţa şi vor crede că au voie să facă mai multe decât fraţii lor. Nu spune:
"Gigel e tare priceput la matematică. Cum de nu poţi şi tu să te descurci?" sau
"Uite ce cuminte e Roxana. Tu de ce eşti mereu obraznic?", ci "Matematica e
importantă şi trebuie să-i acorzi atenţie deosebită. Ştiu că nu te prea descurci,
dar trebuie să faci un efort. Eu sunt gata să te ajut". Sau "Ori de câte ori te porţi
ca un copil cuminte şi ascultător mă faci deosebit de fericit. Eşti mult mai res-
ponsabil, îmi demonstrezi ce poţi şi mă faci să simt că mă iubeşti şi mă respecţi
mai mult".

• Străduieşte-te să faci întotdeauna parte dreaptă între copiii tăi, altfel, cei ce se
vor considera nedreptăţiţi vor crede că pe ei îi iubeşti mai puţin şi vor fi geloşi
pe fraţii lor. Atitudinea partinică şi tratamentul preferenţial sunt imediat obser-
vate şi sancţionate de copii.

• Evită să te amesteci în disputele neînsemnate dintre copiii tăi, chiar dacă sunt
la ordinea zilei. Cu cât te implici mai des, cu atât certurile şi rivalitatea se înte-



ţesc. Inevitabil, unul se va simţi nedreptăţit. Încurajează-i să-şi rezolve singuri
disputele, dar sancţionează prompt agresivitatea şi violenţa.

• Dacă disputa e mai serioasă, dă-le un termen (5 minute) până la care să găseas-
că singuri o soluţie şi nu lăsa ca atmosfera din casă să degenereze. Dacă după
expirarea termenului tot se ceartă, separă-i. ("Văd că nu vă înţelegeţi, aşa că ju-
caţi-vă separat. Când vă hotărâţi să vă purtaţi frumos unul cu altul, atunci am
să vă las din nou împreună".) Copiii se pot certa şi chiar lovi unul pe altul, dar
cel mai urât le este să se joace singuri.

• Nu e drept să ceri mereu fraţilor mari să fie dădacele celor mici. Nu este răs-
punderea lor, nu ei i-au adus pe lume. Faptul că vă ajută în anumite privinţe
e deja foarte mult, dar nu poţi să-i privezi de copilărie şi să-i transformi la şap-
te-opt ani, chiar şi mai devreme, în dădace cu normă întreagă şi fără plată. Au
şi ei teme de făcut şi jocuri de jucat, nu s-au născut să-i slugărească pe cei-
lalţi prunci ai tăi.

• Nu e drept să ceri copiilor mari să renunţe mereu în favoarea celor mici. Cei mici
cresc nişte răsfăţaţi, obişnuiţi ca totul să se tranşeze în favoarea lor, iar cei mari
se simt urgisiţi.

• Se prea poate să ai un preferat, dar nu îngădui nici un fel de favoritisme.
• Caută să vezi şi să spui ceva pozitiv despre fiecare şi fiecăruia dintre copiii tăi.

Concentrează-te asupra unicităţii lor. Cu cât te străduieşti să petreci mai mult
timp, să faci mai multe activităţi cu fiecare în parte, cu atât vei ajunge să-i cu-
noşti pe toţi mai bine.

:\u te amăgi că nu există gelozie în familia ta. Până şi gemenii, care
se cunosc încă din pântecul mamei, pot rivaliza între ei pentru iubi-
rea şi atenţia părinţilor. De aceea, fereşte-te să dai vreodată vreunui
copil motive să creadă că pe el îl iubeşti mai puţin decât pe ceilalţi
(vezi "Fii drept şi cinstit").

Oricât ar părea de incredibil, există (şi încă destui!) părinţi geloşi pe
copiii lor. Există gelozii şi chiar invidii şi nu cred că trebuie să pretin-
dem că nu e adevărat, nici să ne ruşinăm de ceea ce simţim - în de-
finitiv, este natura umană. Cred însă că orice om conştient şi respon-
sabil, orice părinte conştiincios trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă
pentru a ţine strâns în lesă demonul cu ochi verzi, altfel riscă să-şi ră-
nească propriul copil, să altereze relaţia sa cu el şi, în cele din urmă,
să-şi facă rău lui însuşi.



Ştim că taţii se uită chiorâş la prietenii fiicelor lor şi mamele se tem
că nici o fată din lume nu este destul de bună pentru fii lor. Normal
şi de înţeles. După ce îl creşti dintr-un boţ de carne, după ce tremuri
în nopţile de febră la căpătâiullui, după ce te zbaţi să-I dai la şcoli,
să-şi facă un rost în viaţă, ţi-e teamă să nu apară cineva care, peste
noapte, să-i transforme viaţa într-un iad, să-i calce în picioare suHe-
tul pentru a cărui fericire tu, ca părinte, ai muta şi munţii din loc. Si-
gur, e recomandabil, ba chiar necesar să încerci să-i deschizi ochii
atunci când, orbit de dragoste, nu vede ceea ce ţie, ca părinte şi om
cu şcoala vieţii, îţi sare în ochi. Nu uita însă că nu poţi să-I ajuţi cu
de-a sila şi, mai ales, că nu-l poţi lipsi tocmai de experienţa vieţii, nu
poţi să fii mereu cu eLVorba aceea, nu vezi pragul de jos dacă nu te
loveşti cu capul de pragul de sus.

Una este să-i dai sfaturi şi alta să-i sapi relaţiile, să-I manipulezi (o
mamă îşi ştie foarte bine copilul, chiar dacă e om în toată firea) nu-
mai ca să facă, în cele din urmă, aşa cum vrei tu. Sunt atâtea ca-
zuri când bărbaţi şi femei, realizaţi profesional, rămân singuri şi
după 40 de ani numai pentru că mama saul şi tata s-au tot opus
relaţiilor lor, geloşi să nu-i împartă cu altcineva ... (vezi "Cocoloşi-
rea").

Sunt nenumărate femei (poate e şi cazul tău) care suferă din cauza
unei soacre de coşmar şi nu puţine prietene mi-au şi mărturisit că,
având băieţi, se tem să nu se transforme, peste ani, în scorpiile lor de
soacre prin nu ştiu ce alchimie secretă. Nu e vorba de nici o alchimie,
ci numai de autocontroL Nu vreau să intru în psihanaliză acum, ci mă
rezum la a afirma, cu toată convingerea, din prisma experienţei per-
sonale, că un părinte posesiv şi gelos îşi poate nenoroci singur copi-
lul, dar şi pe alţii, pe lângă eL

Creşte-ţi copilul cu dorinţa ca el să devină un adult în stare să-şi în-
temeieze propria familie cu cine va găsi de cuviinţă, acolo unde va
dori el şi unde îi va fi lui cel mai bine. Ce poate un părinte bun să-şi
dorescă mai mult pentru copilul lui decât să fie fericit, împlinit? Fii
gata să îl ajuţi oricât şi oricând are nevoie de tine (iubirea ta de părin-



te e necondiţionată), dar nu te amesteca fără ca el să-ţi fi cerut, nu in-
tra nepoftit în viaţa lui, făcând regulă ca şi când ar avea tot cinci ani.

Dacă îţi creşti copilul cu dorinţa să stea lipit de tine toată viaţa, dacă
nu poţi să admiţi că familia lui este soţia/ soţul şi copilul lui mai mult
decât părinţii lui, atunci, crede-mă, ai o problemă serioasă! înseamnă
că nu te-ai obişnuit cu gândul că puiul tău a crescut, şi-a luat zborul
şi şi-a făcut propriul cuib şi, de aceea, există toate premisele să te
amesteci în treburile lui. Dacă nu ştiai cum ai putea să-I faci nefericit,
tocmai ai aflat!

Trebuie să-I ajuţi să aleagă, dar, din clipa în care a ales, să-i respecţi
alegerea. Ajută-I cum poţi şi dă-i sfaturi, dar lasă-I să decidă pentru
el.

Dacă eşti tată, te rog, nu te mai gândi cum ar fi ginerele ideal (tu n-ai
să-I găseşti niciodată!); nu tu eşti cel care va trăi cu el, ci fiica ta. Dacă
ea e fericită cu el, dacă el este un tată minunat pentru copiii lor, ce
vrei mai mult?

Dacă eşti mamă, nu ţine morţiş ca nora ta să fie frumoasă ca Albă ca
Zăpada, harnică precum Cenuşăreasa şi modestă ca Degeţica. Aşa o
combinaţie nu găseşti nici măcar în basme! Nu te mai obosi s-o înveţi
să-i gătească băiatului exact ca tine, ci admite că lui s-ar putea să-i
placă mâncarea ei mai mult, chiar şi când o afumă. Dacă el e fericit
cu ea, tu ce motive ai să nu fii?

o mamă poate fi invidioasă pe tinereţea şi frumuseţea propriei fiice.
Femeia din ea o percepe deja ca pe o rivală. Un tată poate să facă haz
de încercările fiului său adolescent de a scrie un roman şi chiar să îl
descurajeze făţiş: el însuşi şi-a dorit să facă acest lucru, dar n-a îndrăz-
nit şi, acum, se teme ca fiul lui să nu-i dovedească că el poate acolo



unde el n-a reuşit. Masculul din el refuză să admită că propriul fiu
este mai bun decât el. Pare anormal, dar se întâmplă. Ţi-ai spune că
un mare campion sau o mare vedetă şi-ar dori ca şi copilul să-i calce
pe urme şi totuşi ... Julio Iglesias n-a pregetat ca, în văzul lumii, să îşi
înfunte celebrul fiu Enrique spunându-i că tot el e cel mai bun. N-a
fost o glumă, ci o adevărată corrida între doi masculi.

Caz
Eu şi mama am fost două prietene grozave de când mă ştiu şi relaţia noastră a fost
specială însă au existat cam trei-patru ani întunecaţi în viaţa noastră când ne în-
fruntam din te miri ce, ne certam şi nu ne vorbeam cu zilele. Îmi aduc aminte cât
de hărţuită mă simţeam şi aveam senzaţia că de abia aşteaptă un prilej ca să mă in-
sulte, ca să mă umilească. Ea îmi reproşa mereu că nu o mai respect, că nu fac ni-
mie toată ziua în afară să mă aranjezîn oglindă şi să îmi schimb toaletele. Evident,
toate erau nişte exagerări: eram adolescentă şi, da, mai preocupată, aşa cum e nor-
mal, din cauza transformărilor, de propria-mi înfăţişare, de cum arăt, cum mă văd
ceilalţi şi ce vor zice, dar nu-mi pierdeam timpul numai cu aceste lucruri. Adoles-
cenţa mea, mai ales vârsta critică 16-17 ani, când transformarea mea din copil în tâ-
nără femeie era evidentă, s-a suprapus cu o vârstă critică a ei - 50 de ani -, un
prag fiziologie şi psihic pentru orice femeie. Eu intram în "cei mai frumoşi ani", ea
la vârsta a treia! Invidia femeii care a subminat temporar instinctele materne ne-a
tulburat relaţia până când furtunile hormonale s-au stins şi la ea, şi la mine şi fie-
care a acceptat noul statut al celeilalte şi, evident, schimbarea de generaţie.

Gelozia şi invidia nu sunt cele mai alese sentimente pe care le poţi
avea, dar, ce să-i faci, sunt parte a bagajului de emoţii şi trăiri pe care
orice om îl are în dotare. Nu te ruşina, nici nu încerca să-ţi bagi capul
în nisip. Controlează-le dacă nu vrei să-ţi controleze ele viaţa şi rela-
ţia cu propriul copil.

Nu sunt un fan al familiilor monoparentale. Consider că un copil are
nevoie de ambii părinţi, dar nu judec pe nimeni. Din nefericire pen-



tru copii, în societatea contemporană numărul familiilor monoparen-
tale este în creştere, în parte din pricina ratei crescute a divorţurilor,
în parte din cauza faptului că tot mai multe femei care îşi doresc o ca-
rieră profesională nu-şi pot permite să-şi construiască şi o familie în
acelaşi timp şi ajung la 30-35 de ani singure, fără perspectiva unei că-
sătorii şi atunci aleg să facă un copil. Cine le poate învinui pentru că
nu doresc să îmbătrânească singure, pentru că vor să-şi împlinească
destinul de femeie devenind mame?

A creşte singur un copil (sau mai mulţi) este o sarcină dificilă, chiar
dacă ai bani şi succes profesional. E cu atât mai greu atunci când ră-
mâi singur din cauza decesului partenerului sau a divorţului. Pe lân-
gă tristeţea cauzată de despărţire, adesea, părintele rămas singur se
confruntă cu greutăţi financiare. Are nevoie de ajutorul moral şi ma-
terial al rudelor şi prietenilor, dar şi al autorităţilor. Nu te sfii să-I ceri.
Nu eşti un martir, ci un om ca toţi oamenii şi nu trebuie să-ţi fie ruşi-
ne să ceri ajutorul celor apropiaţi. Pe de altă parte, statutul de părin-
te unic îi oferă acestuia şi certe avantaje: o relaţie specială cu copilul,
o apropiere deosebită şi o "politică" educaţională neperturbată de vi-
ziunile diferite ale partenerului.

Copiii crescuţi fără un părinte, mai ales fără tată (în majoritatea cazuri-
lor, părintele unic este mama), suferă social, emoţional şi intelectual.
Se simt inferiori celorlalţi copii şi tânjesc tot timpul după o figură pa-
ternă în viaţa lor. Mai ales dacă pierderea tatălui se datorează unui
divorţ, copilului îi scade respectul de sine, iniţiativa, se dep rimă, are
rezultate şcolare slabe (sau în scădere), nu reuşeşte să-şi facă prieteni.
Băieţii se ataşează foarte mult de mame şi stabilesc greu relaţii cu fete,
se căsătoresc greu, au mereu impresia că datoria lor este să-şi prote-
jeze mama (intră în papucii tatălui) şi, conştient sau nu, li se pare că
orice relaţie cu o femeie e un act de trădare a mamei (aşa cum crede
el că mama a fost trădată de tată, mai ales dacă aceasta a avut grijă
să-i susure în urechi că motivul divorţului a fost o altă femeie).

Fetele suferă cel mai mult. Ca adolescente, cele fără tată sunt mai pre-
dispuse să abandoneze şcoala, să se angajeze în relaţii sexuale timpu-



rii, cu mai mulţi parteneri, au o tendinţă accentuată spre promiscui-
tate, fac un copil de foarte tinere, se căsătoresc mai repede decât ce-
lelalte şi, cel mai adesea, ajung la divorţ. Femeile cărora le-a lipsit ta-
tăl se simt nesigure şi neprotejate, sunt mai instabile emoţional, iau
greu decizii bune, au un respect de sine scăzut, au dificultăţi în a clă-
di relaţii de durată cu partenerii lor şi pot deveni fie extrem de timi-
de şi interiorizate faţă de bărbaţi, fie extrem de agresive din punct de
vedere sexual. E drept, multe din ele, cu efort de voinţă, pot reuşi în
viaţă şi chiar foarte bine. Au însă tendinţa de a căuta şi a se angaja în
relaţii cu parteneri mai în vârstă decât ele (aşa-numita "figură pater-
nă"), care să le satisfacă şi nevoia de tată pentru că, de la un bărbat, vor
aştepta nu numai dragoste şi înţelegere, ci şi ocrotire, siguranţă, expe-
rienţă de viaţă, fermitate şi un caracter puternic, care să le domine.

(Aceleaşi efecte sunt vizibile şi în cazul în care contactul cu tatăl şi im-
plicarea acestuia în creşterea şi educaţia copilului este foarte scăzut.)

Misiunea părintelui unic nu este deloc simplă. Copilul lui trebuie să
crească precum o pasăre care are numai o aripă şi să înveţe totuşi să
zboare.

Ponturi utile:
• Nu-ţi răsfăţa copilul! Ca părinte unic, adesea poţi avea un sentiment de vină faţă

de el pentru că nu-i poţi oferi şi un tată (sau o mamă) şi tot ce ţi-ai dori (din ca-
uza situaţiei materiale). Tentaţia de a nu stabili limite ferme este foarte mare şi,
de aici, primejdia de a-I lăsa pe copil să facă ce vrea şi de a deveni indisciplinat,
lipsit de răspundere şi un elev slab la învăţătură.

• Nu-I trata pe copil ca pe confidentul tău cu care îţi împărtăşeşti grijile, supără-
riie, sentimentele. Edrept că micuţul îţi poate oferi sprijin emoţional, însă ma-
turizarea lui psihică nu are voie să fie grăbită. Copilul este infinit mai sensibil
decât un adult, mai uşor de rănit. Nu-i pune în cârcă griji pe care nu le poate
duce. Nu-ţi descărca sufletul de probleme pe care el nu ţi le poate rezolva. Se în-
grijorează fără rost, se simte neputincios şi frustrat pentru că nu te poate ajuta,
îl încearcă sentimentul de vinovăţie (din pricina lui te crede nefericit).

• NU-ţi concentra toată atenţia asupra copilului, ci acordă-ţi timp şi ţie, pentru
preocupările tale, pentru alte relaţii, pentru prieteni. Altfel, rişti să oboseşti, să
devii un părinte lipsit de haz, veşnic încruntat şi obosit. Acest lucru îţi afectea-
ză serios relaţia cu copilul. Nu uita că el are nevoie de veselie, de joacă, de un



părinte grijuliu, dar şi relaxat. Şi mai există un risc, acela de a-I învăţa un ego-
centric - el, centrul atenţiei şi buricul pământului.

• Lasă-1să meargă în tabere fără tine, încurajează-1 să aibă mica lui societate, mi-
cul grup de prieteni.

• Încurajează-1 să se descopere. E adevărat, un părinte singur cu un copil poate
să-i transfere acestuia pasiunea şi preocupările sale pentru anumite activităţi,
hobbyuri etc., dar, în acelaşi timp, trebuie să-I ajute să se înţeleagă cine e, ce-i
place, ce vrea să facă, să-I încurajeze să aibă şi el preocupările lui şi părintele să
i le împărtăşească.

• Nu te sfii să ceri copilului ajutor în gospodărie. Adoră să fie de folos.
• Stabileşte o rutină zilnică strictă, te ajută să previi haosul şi să faci faţă mai uşor

problemelor.
• Creează un cerc de prieteni, rude, cunoştinţe în jurul vostru, ca să nu ajungeţi

să trăiţi singuri, izolaţi de lume. Primiţi vizite, mergeţi în vizite, asigură-te că du-
ceţi o viaţă socială normală.

• Ca mamă singură, trebuie să respecţi nevoia copilului pentru o figură paternă,
mai ales după 3 ani. De aceea, trebuie să-I încurajezi pe copil să se apropie de
băieţi mai mari şi bărbaţi ce pot deveni astfel de modele pentru el: bunici, unchi,
veri, prieteni, profesori, antrenori, toţi pot deveni modelele masculine de care
orice copil are nevoie pentru o existenţă echilibrată.

• Ca tată singur trebuie să înveţi să acorzi copilului doza aceea de iubire deschi-
să, de tandreţe şi apropiere pe care, în general, mama ştie cum să i-o ofere.

Părintele vitreg

Are o misiune ingrată. Un copil care a rămas fără tată din cauza unui
deces sau a unui divorţ, mai ales dacă a avut o relaţie foarte bună cu
el, va suferi enorm când mama încearcă să-I aducă în viaţa lor pe
"prietenul" ei ori pe noul ei soţ. Copilul îl va privi chiorâş, ca pe un
uzurpator al tatălui, iar pe mamă ca pe o trădătoare. Şi invers, când
tata îi aduce o mamă vitregă.

Dacă părintele vitreg aterizează în viaţa copilului la puţin timp după
pierderea părintelui adevărat, opoziţia lui este şi mai acerbă şi, cu cât
ya vrea părintele vitreg să-I câştige mai mult, cu atât copilul îl va res-
pinge mai tare. "Pe mama a păcălit-o, dar pe mine nu o să reuşească"
îşi spune micuţul, aruncând cât colo maşinuţa pe care tăticul vitreg
i-a cumpărat-o, deşi numai el ştie cât de tare şi-ar dori să se joace cu



ea (o visează de câteva luni, dar voia să o primească de la mama, nu
de la ăla).

Unele mame fac chiar greşeala de a-l bârfi pe tată după divorţ şi de a
încerca să-I convingă pe copil ce grozave noul-venit. O pledoarie de
genul "Taică-tu nu-ţi aducea nimic, dar el uite cum îţi aduce de toa-
te" nu-l va convinge pe copil decât să vă urască pe amândoi, trădăto-
rilor!

Ponturi utile:
• Nu-I obliga pe copil să-ţi accepte noua relaţie mai înainte de a se fi obişnuit cu

pierderea părintelui real. Areîn sufleţel o rană şi are nevoie de timp ca să i se în-
chidă. Nu-I zgândări.

• Nu-I linguşi pe copil, nu încerca să-I cumperi cu atenţii. ÎI va face şi mai suspi-
cios.

• Nu încerca să-i faci pe plac ca să-i arăţi partenerei/partenerului tău cât de mult
ţii tu la copilul lui. Poartă-te firesc, politicos cu micuţul, îl cucereşti mai sigur cu
naturaleţea ta.

• Dacă el se poartă ca un nesuferit cu tine, nu-i răspunde cu aceeaşi monedă. Îşi
va zice în sinea lui "am avut eu dreptate, uite ce rău e!". Tratează-1 frumos, nu-i
întoarce mizeriile. Laun moment dat, va ajunge să-şi dea seama că e ridicol să-ţi
facă şicane.

• Nu te grăbi să te joci cu el. Aşteptă să intri în jocul lui când are şi alţi parteneri,
te va tolera mai bine.

• Păstrează-i ritualurile, nu încerca să-i introduci reguli noi în viaţă înainte de a
te fi acceptat. După ce că eşti un uzurpator /maşteră, mai faci şi pe şeful în "casă
la el"!

• Nu te grăbi să faci cu el acele lucruri pe care le făcea cu tatăl/mama lui adevă-
rată. Dă-i timp să se obişnuiască cu tine şi observă-1 cu atenţie ca să-I poţi cu-
noaşte. Când va considera el că eşti de-al casei, că ţi-ai câştigat acest drept, te
va invita el. Alternativ, s-ar putea să nu accepte niciodată să faceţi împreună
ceva din ce făcea "pe vremuri". Resemnează-te şi găseşte soluţii alternative.

Relaţia nepoţilor cu bunicii este una dintre cele mai speciale cu pu-
tinţă. Nimic nu o poate înlocui. Unii copii sunt norocoşi să aibă par-
te de bunici haioşi, calzi, blajini, care ştiu câte în lună şi în stele şi ÎID-



preună cu care pot explora universul, pot juca fotbal, pot înălţa zme-
ie, pot merge la pescuit şi câte altele.

Alţi copii au bunici ursuzi, cicălitori, nesuferiţi, care mai mult îi cear-
tă.

Un bunic va permite nepoţilor tot ce n-a permis copiilor lui. Oricât de
sever a fost faţă de progeniturile sale, nepoţii îi topesc inima. E abso-
lut minunat şi eu, care am avut bunici foarte în vârstă, pe care îi ve-
deam foarte rar, pot să vă spun că mi-am dorit toată viaţa, că am tân-
jit după un bunic sau o bunică din aceia ca în poveşti.

Ca părinte, trebuie să le dai dreptul amândurora la această relaţie uni-
că.

Ca bunic, trebuie să-i respecţi întotdeauna părinţii, deciziile lor şi să
nu acţionezi după principiul acesta atât de românesc "spun ca ei, dar
fac ca mine".

Altfel, se ajunge la probleme şi încă foarte serioase: indisciplină, răs-
făţ (când copilul face tot ce vrea, că bunicul oricum nu se supără), sub-
minarea autorităţii părintelui (când bunica zice lIn-are a face ce spu-
ne maică-ta, eu ştiu mai bine"), obezitate (când bunicii tot i se pare că
micuţul n-a mâncat destul şi-l îndoapă). Copilul poate deveni leneş
şi dezordonat (dacă bunicul sau bunica strâng mereu din urma lui şi
nu-l lasă nici măcar să-şi tragă brăcinarii), lipsit de responsabilitate,
cocoloşit, smiorcăit şi temător.

Ştiu că, în România, bunicii sunt un mare ajutor pentru faptul că stau
cu cei mici şi părinţii pot face serviciu în linişte. Aceştia din urmă,
chiar dacă sunt nemulţumiţi de felul în care se manifestă şi se poartă
copilul lor, tolerează imixtiunile bunicilor şi greşelile pe care le fac în
educaţia copilului şi se resemnează spunându-şi "ce să mă fac altfel?".

Ştiu că mulţi se vor grăbi să adune ouă vechi să le arunce în mine pe
stradă pentru că afirm că:



E o mare gre~eală să tolerezi bunicilor să impună copiilor o educaţie
cu care tu nu e~tide acord ~i care te subminează pe tine, ca părinte.

Mai bine este să-I dai opt ore pe zi la cămin, unde are un program or-
donat, împreună cu alţi copii de vârsta lui, decât să-I dai patru ore la
grădiniţă dimineaţa şi să stea după-amiaza cu bunicii, să facă ei ce
vor, şi nu ce trebuie, cu cel mic. Altfel, te trezeşti că, în numai câţiya
ani, ţi-ai scăpat copilul din mână rău de tot. Bunicii mor şi tu rămâi
să te lupţi cu micul monstru pe care l-au creat ...

Caz
Andreea are 11ani şi a fost crescută de bunica, agăţată de fustele ei de când a înce-
put să meargă şi până cu un an mai în urmă, când bunica a murit. Fetiţa drăgălaşă a
fost răsfăţată cu vârf şi îndesat de bunicuţa, hrănită cu asupra de măsură, de a ajuns
obeză, obişnuită să nu ridice un pai şi să fie servită la pat, ca o prinţesă mofturoasă.
Mai grav, fiind atât de ataşată de nepoată, bunica nu a fost de acord să fie dată la gră-
diniţă şi, în loc să meargă acolo, să fie printre copiii de vârsta ei, să înveţe ce trebuie,
să se pregătească pentru şcoală, Andreea a urmat-o pe bunică în toate vizitele pe la
toate babele, stând şi căscând gura ore în şir, pierzând vremea fără rost. De când a
început să meargă la şcoală, nici până acum n-a reuşit să-şi facă o prietenă printre
colegi, stă singură în ultima bancă, retrasă - nu e deloc populară (asta şi din cauză
că e grasă). E leneşă, categoria IImuieţi îs posmagii", şi ar sta toată ziua de pomană,
să caşte gura la o bârfă, ori la televizor, de parcă ar avea 70 de ani, nu 11.Nu mai spun
că nu învaţă, că trebuie să vină mama acasă ca ea să-şi facă temele şi s-a mai pricop-
sit şi cu o spaimă teribilă de spirite - obsesia bunicii! Of, zău!

Desigur, sunt o mulţime de bunici mult mai responsabili şi mai se-
rioşi chiar decât părinţii. Copiii învaţă o mulţime de deprinderi bune
de la et dar, pentru că părinţii procedează altminteri, odată ajunşi
acasă, sunt cu totul alţi copii. În acest caz, tot ce au de făcut părinţii
este să ia notiţe de la bunici şi să nu le mai uzurpe munca, ci să se
străduiască să urmeze consecvent disciplina şi programul impuse de
ei copilului.

Caz
Elisabeta are 5 ani şi este şefa mamei sale, cu care îşi permite să facă tot ce vrea. În
schimb, cu mama mamei sale, copila se comportă cu totul altfel, de nerecunoscut,



după cum afirma chiar mămica ei. De câte ori o duce în vacanţe la bunica, fetiţa se
întoarce disciplinată, ascultătoare, politicoasă, însă toate aceste obiceiuri bune se
pierd în 7-10 zile, precum sămânţa din parabola Mântuitorului aruncată între
stânci - a răsărit îndată pentru că n-avea pământ adânc, dar a pălit imediat la soa-
re şi s-a uscat fiindcă n-avea apă. I-am explicat mamei că tot ce are de făcut este să
o privească pe mama ei cum procedează şi să aplice ceea ce a văzut, deşi e de mi-
rare cum o femeie care a fost educată bine de mama ei nu poate să-şi educe copi-
lul bine. Nu înţeleg de ce refuză să facă apel la propria experienţă de copil, mai cu
seamă că este una pozitivă.

Lăsaţi copiii ~i bunicii să-~i construiacă propria relaţie, dar sancţio-
naţi-le prompt abaterile disciplinare ~i unora, ~i altora.



6. Copilulşi sodetatea

Fiecare copil este o investiţie pentru viitor, o investiţie pe care o face
familia lui ~i,deopotrivă, societatea căreia îi aparţine, motiv pentru
care cre~terea ~idezvoltarea lui este o responsabilitate colectivă.

E adevărat, responsabilitatea primă ~iultimă aparţine părinţilor, însă
dincolo de familie, al cărei rol în dezvoltarea psihică normală a copi-
lului este esenţial, există o serie de factori ce nu pot fi ignoraţi. Im-
pactul lor este zilnic ~i de neînlăturat: ~coala, prietenii, consumeris-
mul, mass-media ~icomputerul.

Mulţi părinţi cred că educaţia copilului se realizează în ~coaIă,însă
aceasta nu este decât o componentă, anume componenta formală. Fa-
milia, educaţia informală, are o contribuţie esenţială ~i,dacă ne gân-
dim cât timp petrece copilul la şcoală (4-6 ore zilnic), vedem că, aca-
să, el petrece de patru până la şase ori mai mult.

Sunt mulţi părinţi care preferă să se ocupe de copilul pre~colar ei în-
~i~i,dar eu pledez pentru grădiniţă ~inu din cauză că mama mea a
fost educatoare vreme de 45 de ani, ci pentru că sunt absolut convin-
să că, la grădiniţă, copilul beneficiază de îndrumare profesionistă, de
o educaţie potrivită cu vârsta lui ~icu nevoile de dezvoltare ale sale.
Copilul învaţă să-~icoordoneze mişcările, să capete deprinderi ~iabi-
lităţi motrice ~isenzoriale, să se joace cu alţi copii, î~idezvoltă vorbi-
rea, vocabularul, pronunţia, spiritul de observaţie ~ianumite abilită-



ţile manuale, învaţă să se exprime în propoziţii şi fraze, să povesteas-
că şi să memoreze, i se dezvoltă gândirea creativă şi logica, atenţia,
puterea de concentrare, răbdarea, deprinde abilităţi sociale care îl aju-
tă să se integreze în comunitate.

Grădiniţa este benefică şi din alt punct de vedere: îl obişnuieşte pe co-
pil cu un progam ordonat.

Pentru părinţii care nu pot sta după-amiaza cu copiii lor, recomand
călduros grădiniţa cu orar prelungit în locul bunicilor care să-i ia la
amiază. Nu pentru că am ceva împotriva bunicilor, însă trebuie să re-
cunoaştem, în general, bunicii nu sunt persoanele cele mai indicate
să facă educaţie copiilor pentru un motiv foarte precis - îi răsfaţă!
Există bunici care au fost părinţi minunaţi, însă cunoaştem slăbiciu-
nea bunicilor pentru nepoţi - ei le permit acestora tot ce nu au per-
mis propriilor lor copii.

Pentru ca mersul la grădiniţă să fie eficient, copilul trebuie dus în
mod regulat, nu din când în când. Mulţi copii plâng şi fac opoziţie
la început însă, încet-încet, se obişnuiesc cu grădiniţa. Dacă nu sunt
duşi tot timpul, atunci aceste probleme legate de mersul la grădini-
ţă se cronicizează şi părinţii întâmpină probleme de fiecare dată.
Când plânge şi se agită că nu vrea să rămână la grădiniţă, cel mai
bine este să nu îi arăţi slăbiciune. Dacă el te vede gata-gata să plângi,
va marşa în ideea că, poate, te răzgândeşti şi vă întoarceţi acasă să
petreceţi ziua împreună sau îl laşi cu mamaie. Spune-i calm să nu
mai plângă pentru că nu are nici un motiv, oamenii mari merg la ser-
viciu şi copiii la grădiniţă, mângâie-l şi dă-i asigurări că, la sfârşitul
programului (adică peste foarte puţin timp - copilul nu are noţiu-
nea timpului), te întorci să îl iei. Apoi lasă-I în sala de clasă, pe mâi-
nile educatoarei şi pleacă fără să priveşti înapoi. Cu cât stai mai mult
încercând să îi faci despărţirea mai uşoară, cu atât el o va face mai
dramatică şi mai insuportabilă şi cu atât îi îngreunezi educatoarei
misiunea. Crede-o, are priceperea să-I împace pe micuţul tău oricât
ar fi de disperat şi să-I antreneze în activităţi captivante alături de
ceilalţi copii.



Eu recomand ca părintele care l-a dus în ziua respectivă să îl şi aducă -
dă oarecare continuitate şi logică întregii zile -, dar dacă programul de
muncă nu vă permite, asta e. Acasă, când vă revedeţi, vorbiţi cu micu-
ţul despre ce a făcut la grădiniţă în ziua respectivă. Arată-i că te intere-
sează ce s-a întâmplat cu el după ce l-ai lăsat acolo dimineaţa.

Când te întorci să-I iei de la grădiniţă, întreabă-l despre tot ce a făcut,
discută şi manifestă interes şi entuziasm faţă de ceea ce îţi povesteş-
te el. Atitudinea ta, încântarea ta faţă de ceea ce a învăţat ori a făcut
el peste zi poate fi un stimulent excelent pentru el.

Dacă micuţul este tot trist şi deprimat de mersul la grădiniţă deşi a
trecut deja un trimestru, dacă nu îţi împărtăşeşte nimic din ceea ce
face acolo, nu e semn bun. Ceva nu merge - poate să fie colectivul
de copii, educatoarea sau numai unul-doi colegi care îi fac lui proble-
me. Încearcă să-I întrebi direct. Dacă refuză, descoase-l cu tact. Vor-
beşte cu educatoarea, vezi ce se întâmplă.

Caz
Florin are 4 ani şi este în grupa mijlocie. Cu un an mai înainte, mersul la grădiniţă era
OK, anul acesta însă, nu-i mai place. Se plânge că educatoarea şi îngrijitoarele îl bat,
îi vorbesc urât ("handicapatule!") şi toţi copiii îl ocolesc. EIeste vioi, inteligent şi gru-
pa lui e mixtă, are şi copii mai mici, aşa încât unele lecţii şi activităţi nu sunt suficient
de interesante pentru el, copilul îşi pierde interesul şi începe să se foiască deranjând
ora. În loc să-i găsească o ocupaţie pe măsură, educatoarele îl admonestează, îl pe-
depsesc, îl etichetează şi rezultatul este că el e tot mai demotivat, mai frustrat, mai
trist şi se răzbună pe cele care îl jignesc. Chiar lucruri mărunte sunt taxa te mult prea
aspru doar pentru că vin din partea lui. S-a creat deja acel halou nefavorabil - orice
ar face el bine nu contează, dar pentru orice boacănă, oricât de măruntă, e pus la zi-
dul infamiei. De obicei, mutarea în alt colectiv nu este recomandată, mai ales la mij-
locul anului şcolar. Copilul devine un intrus şi perioada de acomodare poate fi extrem
de stresantă, însă în cazul lui Florin - pe nedrept demonizat - aceasta a fost solu-
ţia cea mai bună, mai ales că micuţul era şi lovit. Părinţii nu au mai depus plângere
la inspectorat, bucuroşi să-I vadă pe copil fericit de mutare, însă părerea mea este că
astfel de metode de disciplinare nu pot şi nu trebuie să fie tolerate.

Şcoala este o mare provocare şi, de multe ori, un copil care porneşte
cu stângul se redresează greu.



De multe ori, părinţii se decid să schimbe şcoala unde învaţă copilul
ca să-I dea la una mai bună. Alteori, este o chestiune ce ţine de schim-
barea domiciliului. Pentru faptul că schimbarea şcolii (sau a grădini-
ţei) şi mutatul copilului într-un nou colectiv este un stres serios pen-
tru el, părinţii trebuie să privească această chestiune cu foarte multă
atenţie, să se gândească foarte bine la ce şcoală se decid să-I dea de
la bun început şi, atunci când se gândesc să accepte o nouă slujbă ce
implică mutarea în altă localitate, schimbarea domiciliului, să reflec-
teze şi la implicaţiile asupra vieţii copilului lor. Nu e bine să-I laşi să
înceapă şcoala undeva şi să i-o schimbi după doi-trei ani sau, şi mai
rău, în clasa a patra sau a opta când el are teste importante. Sunt anu-
mite riscuri pe care le comportă mutarea oricărui copil (fie el şi cel
mai inteligent şi cel mai popular dintre copii) dintr-un colectiv în al-
tul.

Noul colectiv îl va privi ca pe un intrus mult timp, dacă nu chiar pen-
tru totdeauna. Dacă ar fi să găsesc un echivalent al acestei situaţii în
\iaţa de adult, poate numai emigrantul se confruntă cu astfel de pro-
bleme. Ca intrus, copilul ameninţă o ierarhie dinainte stabilită între
ceilalti membri ai colectivitătii si relaţiile dintre ei. Cei mai buni elevi, , ,
se tem că nou-venitul ar putea să fie mai bun decât ei şi îl privesc os-
til, îl resping din "bisericuţa" lor, râd de el sau, mai simplu, îl ignoră.
În schimb, elevii slabi (evit să le spun "răi" aşa cum face majoritatea)
sunt mai deschişi faţă de el- oricine care le îngroaşă rândurile e bi-
ne venit, aşa că micuţul tău s-ar putea afilia în mod natural acestei
din urmă categorii. Exact ce nu vrei! Aşteaptă-te însă şi la aşa ceva.
Chiar învăţătorul/ profesorii îl pot evalua subiectiv: dacă vine de la o
şcoală "de cartier", mai slab cotată, se vor strădui (chiar inconştient)
să îi acorde note mai mici (deşi el ştie la fel de bine ca elevii care iau
note mari), numai ca să-şi demonstreze că standardele lor sunt mai
înalte. Dacă vine de la o "şcoală cu pretenţii", din nou, l-ar putea taxa



în mod nemeritat, numai ca să-i demonstreze (~ilui, ~ilor) că nici ei
nu sunt mai prejos. Efectul este o scădere a încrederii în sine, o des-
curajare majoră. Copilul simte că nu mai este cum a fost. Prin urma-
re, cel puţin într-o primă etapă, performanţele ~colareale copilului au
toate premisele să scadă, lucru ce i-ar putea afecta serios încrederea
în sine. De aceea, este imperios ca, în toată această perioadă, părinte-
le să fie mai înţelegător, mai răbdător cu el, să îl motiveze şi să îi ali-
menteze încrederea ~i respectul de sine, să fie mai afectuos şi mai
apropiat de el, să-i arate explicit că îl înţelege ~ie alături de el pentru
a depă~i greutăţile ridicate de adaptarea sa la noul colectiv.

Chiar şi când copilul depăşe~te aceste inconveniente şi rămâne un
elev bun, s-ar putea să nu mai fie la fel de popular ca mai înainte, ci
să stârnească invidii mai multe şi să-~ifacă mai greu prieteni. Un pă-
rinte atent va ~ti să îl înconjoare cu dragoste şi să-I ajute să treacă şi
de acest hop. O petrecere organizată acasă sau în ora~, în cooperare
cu dirigintele sau învăţătorul ~ila care să invite clasa (poate chiar şi
câţiva părinţi), se poate dovedi un spărgător de gheaţă foarte bun,
ca să nu mai vorbesc de avantajul de a cunoaşte şi evalua noii colegi
ai copilului şi de a-l îndruma cum să se poarte cu ei, de cine să se
apropie mai mult şi de influenţa cui să se ferească. De asemenea, co-
pilul poate fi încurajat să primească vizitele la domiciliu ale noului
coleg de bancă ~iale colegilor cu care s-a împrietenit mai mult. Este
util pentru copil pentru că îl ajută să se integreze mai repede, dar şi
pentru părinte, deoarece face astfel cunoştinţă mai curând cu noii
amici ai copilului.

Este cea mai grea. Acum învaţă să scrie, să citească ~isă socotească.
Sunt cele mai importante abilităţi - sunt esenţiale pentru toţi anii de
~coaIă.Dacă acum rămâne în urmă, dacă la sfârşitul clasei I nu stăpâ-
ne~tebine aceste instrumente de învăţare, va avea probleme din ce în
ce mai mari şi va rămâne tot mai în urma celorlalţi, până când va
ajunge să nu mai poată recupera. Copilul trebuie ajutat să ţină pasul
cu ritmul de predare, deci lucrează cu el, supraveghează-i temele, fa-



ceţi împreună exerciţii de scriere, citire şi socotire şi nu lăsa să treacă
vacanţa de vară fără să mai pună mâna pe un creion şi o carte. Dacă
micuţul n-a fost dus la grădiniţă, provocarea este încă şi mai mare -
el nu este obişnuit cu orele, cu disciplina din timpullecţiilor, se va
plictisimult mai uşor şi se va concentra mult mai greu, îşi va face prie-
teni cu mai multă dificultate şi va fi depăşit cu uşurinţă de ceilalţi care
au făcut anul pregătitor, deja obişnuiţi să ţină în mâini creionul fără
să obosească atât de repede, să stea cuminţi în băncuţe, să se joace
frumos în pauze.

Nu-ţi spune "îllas mai uşor acum, că e la început, mă înfig în el mai
încolo". Cu cât îl laşi să rămână mai în urmă, cu atât va recupera mai
greu. În plus, se va crea deja o ierarhie în clasă şi copiii (uneori şi în-
văţătorii şi profesorii) transcend cu greutate aceste ierarhii. Dacă e de
la început printre cei buni, are toate şansele să rămână în acest eşa-
lon. Dacă e printre cei mediocri, va trebui să depună un efort consi-
derabil spre a accede în eşalonul întâi. Dacă e printre codaşi, poţi fi
aproape sigur că aşa va rămâne.

Nu te legăna cu ideea că "lasă, nici eu n-am luat la liceu coroniţă".
Dacă adolescenţii privesc şcoala cu ceva mai multă detaşare, copiii de
ciclu primar (şi chiar de ciclu gimnazial) sunt mult mai ambiţioşi, mai
serioşi, mai interesaţi de rezultate bune, de concursuri şcolare. Dacă
acum priveşte lucrurile cu dezinteres, mai încolo, la 14-16ani, s-ar pu-
tea să tragi de el ca să se mai ducă la şcoală.

În mod normal, temele unui copil de ciclu primar, n-ar trebui să-i ia
mai mult de 20-40de minute, iar la gimnaziu mai mult de 2-3 ore pe
zi. Ca unul care am fost şi elev, şi profesor în învăţământul românesc,
ştiu că există "tradiţia" de a da un sac de teme pentru acasă elevilor,
de parcă ar exista o adevărată întrecere între învăţători/profesori.

~editatorii sunt foarte la modă în învăţământul românesc, tot aşa
cum plătim asigurări medicale, dar mergem la policlinicile cu plată



să facem o radiografie pentru că "cele de stat" ne trimit cu nonşalanţă
să ne cumpărăm singuri filmuL Dacă bugetul vă permite, desigur, nu
precupeţiţi nici un efort: copilul î~i face temele sub supravegherea
unui om avizat. Dacă nu vă permiteţi, nu rămâne decât să vă ocupaţi
de copil singuri. Eu, de pildă, n-am avut niciodată meditatori înain-
te de examenul de admitere la facultate ~isunt sigură că nici mulţi al-
ţii care sunt astăzi părinţi, însă trebuie să privim lucrurile obiectiv,aşa
cum sunt ele la momentul la care copilul nostru este ~colar ~i să ac-
ţionăm nu (numai) în virtute a experienţei personale ("ehei, pe vre-
mea mea!"), cât, mai curând, a realităţii cu care ne confruntăm.

Prima ~icea mai mare problemă cu care se confruntă ~colaruleste lip-
sa de interes pentru ~coală.Responsabilitatea pentru învăţat nu se do-
bânde~te pe loc. Dacă până mai ieri copilul nu avea nici o sarcină,
doar pentru că a devenit de azi ~colar nu înseamnă că s-a responsa-
bilizat pe loc. Un copil care, de mic, e obi~nuit să aibă sarcinile ~iîn-
datoririle lui (în gospodărie, la grădiniţă etc.) va fi un elev mai con-
~tiincios decât unul răsfăţat, iar unul care nu are încredere în el ~ise
teme ve~nic de e~ecva fi un elev timorat, sperios, care va uita, de fri-
că, ~ice ~tie (ori nici nu va îndrăzni să ridice mâna să răspundă la ore,
de teamă că nu ~tiebine), nu va reu~i să se afirme cu adevărat dacă
nu are sprijinul unui învăţător cu experienţă.

Copilul obişnuit de mic să aibă responsabilităţi şi să fie disciplinat
este un elev mai conştiincios.
Copilul care are incredere in el şi mai multă siguranţă de sine are mai
mult succes la şcoală.

Ca părinte, trebuie să te gânde~ti că învăţătorul nu are numai grija co-
pilului tău, ci ~ia altor 20-30pe lângă el, de care trebuie să se ocupe.
Are o programă ~colarăpe care trebuie să o parcurgă, nu se poate opri
asupra unei lecţii mai mult decât ~i-a planificat, numai pentru că
unul-doi elevi din clasă n-au înţeles sau n-au învăţat. La ~coală,copi-
lul stă 4-6 ore, în restul timpului părintele este cel care îl poate ajuta.
Abia când copilul ajunge la ~coală, tu, ca părinte, poţi să constaţi cât



de eficient l-ai disciplinat. Dacă şcoala nu-l interesează deloc, dacă are
nevoie de prezenţa ta pentru a se apuca de lecţii, crede-mă, ai în faţă
o problemă care se agravează exponenţial şi e cazul să te apuci serios
de lucru, fără să mai pierzi o zi.

• Răsfăţ. Copilul este obişnuit să nu depună nici un efort, nu are
disciplină, nu are răspundere, nu are îndatorire. Toţi ceilalţi ai
casei se îngrijesc de el să nu-i lipsească nimic (mai ales dacă e
mezinul) şi se obişnuieşte aşa. Învăţatul e o muncă, de ce s-ar os-
teni? Oricum, are tot ce-şi doreşte şi dacă învaţă, şi dacă nu în-
vaţă. Mulţi copii ştiu că vor moşteni afacerea părinţilor; alţii nu
realizează că mama şi tata nu le vor putea asigura traiul toată via-
ţa. Pentru răsfăţat, şcoala, care presupune efort, perseverenţă, dis-
ciplină, muncă, e o corvoadă. Refuză să înveţe pentru că, în şap-
te ani de nefăcut nimic, s-a obişnuit leneş. "Decadenţa începe cu
un tiv descusut" spunea Mihail Sebastian în "Accidentul". Le-
nea copilului, lenea totală care îi poate conduce viaţa şi ca şco-
lar, şi ca adult începe de când e mic şi începe cu un: "Lasă, puiu-
le, că nu poţi tu. Fac eu".

• Lipsa de atenţie din partea părinţilor. Copilul refuză să înveţe
tocmai pentru că ştie că le creează părinţilor probleme. E felul
lui de a obţine atenţia lor, de care nu are parte altfel. Dacă s-ar
apuca să înveţe mai bine, cine l-ar mai ajuta la lecţii?

• Lipsa de interes a părinţilor faţă de şcoală, faţă de performan-
ţele copilului, este demotivantă. De ce s-ar mai strădui să în-
veţe dacă părinţilor nici nu le pasă? Copilul ajunge să creadă
că şcoala e doar ceva care să-ţi umple programul. No big deal.
În multe cazuri, lipsa de consideraţie faţă de şcoală (ori faţă de
învăţătorul de la clasă) a părinţilor - "cartea prosteşte" sau
"ce nevoie ai să înveţe atâta carte, important este să înveţe să
facă bani" - se transmite şi copilului. Poate el ar deveni un
cercetător pasionat, dar părinţii îl "reorientează" profesional
mai înainte de a putea şti el singur ce ar vrea să se facă atunci
când va fi mare.



• Problemele şcolare pot să fie cauzate şi de relaţia copilului cu
clasa, de colegi care îi distrag atenţia ori care îl bruschează şi in-
timidează. Poate chiar are o problemă să ţină pasul cu învăţăto-
rul ori îi este frică, e intimidat de acesta. De multe ori o clasă
slabă, unde majoritatea elevilor are performanţe slabe, îi demo-
tivează chiar şi pe aceia care îşi doresc să înveţe (copiii se imită
şi se influenţează reciproc). Şi profesorii se poartă altfel cu o cla-
să deranjantă, unde le vine greu să-şi ţină orele, unde numai
doi-trei elevi sunt mai buni, restul, o apă şi-un pământ.

• Alimentaţia. Copilul şcolar depune efort zilnic. El are nevoie de
o hrană sănătoasă, variată şi bogată, dar cumpătată. În lipsa ei,
nu are energia de care are nevoie (vezi "Nevoia de alimentaţie").

• Problemele de sănătate. Un copil miop nu citeşte bine la tablă,
nu-şi ia bine notiţe, rămâne în urmă, e dezorientat. Astenia,
oboseala, avitaminozele reduc mult capacitatea de efort inte-
lectual a copilului, puterea lui de a se concentra la ore, de a re-
ţine, de a învăţa. Virozele, gripele şi alte boli care necesită tra-
tamentulla domiciliu şi izolarea lui de colectivitate sunt tot
atâtea întreruperi ale programului de şcoală/grădiniţă. Copilul
rămâne în urmă faţă de colegii săi şi recuperează din ce în ce
mai greu.

• Stresul emoţional. Un copil care suferă, e trist, deprimat, nu poa-
te să înveţe bine, tot aşa cum un adult nu poate să muncească
bine. Neînţelegerile din familie, certurile, problemele financia-
re, despărţirea de un părinte (sau de amândoi) prin divorţ, deces
sau plecarea la muncă în străinătate sunt cauze frecvente de de-
presie şi de scădere a preocupării pentru şcoală. De multe ori, şi
venirea pe lume a unui frate/soră îl poate întrista. Părinţii se ocu-
pă mai mult de acesta şi el simte că-i pierde. Schimbarea locuin-
ţei sau a şcolii este un alt factor de stres major. Despărţirea de
colegi şi prieteni este grea, chiar dacă, în general, copiii îşi fac
uşor amici noi. Cel puţin o perioadă, va suferi şi va fi mai slab
la învăţătură.

Ce este de făcut atunci când copilul are performanţe ~colare slabe,
manifestă dezinteres, ba chiar chiule~te?



Ponturi utile:
• Orice rezolvare trebuie să pornească de la înţelegerea şi înlăturarea cauzei care

determină problema. Observă-I, discută cu el (calm, relaxat, înţelegător), dis-
cută cu învăţătorul, ascultă ambele versiuni, pune-le cap la cap. Ia în conside-
rare şi tot ce se întâmplă în casă, vezi dacă nu remarci vreo coincidenţă între un
eveniment anume şi declinul activităţii sale şcolare.

• Dacă ajungeţi la concluzia că este vorba de lene, dă-i un avertisment serios şi
începe să-i tai favorurile rând pe rând. De la cele mai mici (şi care par să-I afec-
teze mai pUţin) până la cele mai mari. În definitiv, de ce să primească totul fără
să dea nimic? În viaţă, cine nu munceşte nu mănâncă, nu? Nu trebuie să-I pri-
vezi de hrană, dar poţi să-i tai deserturile favorite de pe listă. Nu trebuie să-I în-
chizi în casă, dar Iimitează-i ieşirile în oraş, vizitele, ieşirile din weekend, joaca,
televizorul, accesul la computer şi chiar activităţile extraşcolare la care ţine cel
mai mult (e pasionat de baschet, redu-i numărul de antrenamente la care are
voie să participe, discută cu antrenorul să nu-I mai primească).

• Un copil are nevoie şi este recomandabil să efectueze activităţi cât mai multe şi
mai variate (educative, gospodăreşti, artistice, sportive şi de relaxare), dar, pen-
tru copilul şcolar, principala activitate trebuie să fie şcoala şi nimic din tot ceea
ce face nu poate să treacă înaintea şcolii. Dacă îţi doreşti să facă sport de per-
formanţă ori să studieze muzica, dansul, artele, atunci e mai bine să-I înscrii şi
să urmeze şcoli de profil (şcoala de muzică, liceul de arte, şcoala sportivă etc.)
altfel, inevitabil, se va ajunge la momentul "ori una ori alta".

• Dacă problema este legată nu de studiu în general, ci de o anumită materie, aju-
tă-1 mai mult la teme, explică-i ce nu înţelege. Dacă el trebuie să-şi sacrifice tot
timpul liber ca să se pregătească pentru o anumită disciplină, e semn că are ne-
voie de ajutor. Faceţi temele împreună, pune-i un meditator, vorbeşte cu învă-
ţătorul/profesorul să îl ajute mai mult la clasă.

• Dacă la o singură materie primeşte foarte multe teme zilnic şi, din această pri-
cină, trebuie să neglijeze alte discipline (de pildă, profesorul de matematică le
dă 20 de probleme de pe o zi pe alta, indiferent la faptul că mai au de scris şi la
română, la limba străină şi de învăţat la istorie şi geografie), nu strică să discu-
taţi cu dirigintele sau cu profesorul respectiv. Se prea poate ca şi alţi părinţi să
aibă aceeaşi problemă. Dacă nu se poate şi pace, dar copilul ştie materia bine,
acceptă şi o notă de opt în loc de una de zece decât să obţină zece la materia res-
pectivă şi şapte la alte nu ştiu câte discipline ori să nu-i mai rămână timp pen-
tru activităţi de relaxare.

• Nuîncerca să-I stimulezi prin acordarea de recompense materiale. Esenţial este
să-I responsabilizezi, să-I faci pe el dornic să înveţe, să se afirme, să-I ambiţio-
nezi să ajungă în viaţă ceea ce visează, altfel, îl transformi în OI.Goe.

• Nu trebuie să-i promiţi recompense materiale, dar succesele copilului trebuie
sărbătorite pe măsură. EI trebuie lăudat şi încurajat pentru rezultatele sale
bune şi, adesea, obţinerea unei note bune de către un elev slab, graţie unui



efort deosebit, poate să fie echivalentul bătăliei de la Stalingrad pentru trupele
aliate, primul pas către o schimbare radicală şi victoria finală. Important este ca
şi părinţii să ştie cum să "exploateze" în avantajul copilului orice succes al lui.
Dacă te decizi să-I răsplăteşti cu un bilet la film sau la teatru, ori să-i cumperi o
pereche de pantaloni noi, ori să-i oferi o vacanţă de vis după un an greu, cu exa-
mene, e bine să nu-i fluturi pe sub nas momeala crezând să-I motivezi (poate fi
eficient, dar nu şi constructiv), ci să îi acorzi "premiul" după victorie. Surprizele
de acest fel sunt, crede-mă, cele mai minunate cu putinţă. Eca şi cum, după ce
te-ai căsătorit cu frumoasa inimii tale, afli că e şi cea mai bogată femeie din
lume!

• Nu sunt de acord cu recompensele materiale şi nici nu agreez pedepsele. Am o
problemă mai ales cu cei care consideră că o notă proastă se îndreaptă cu o bă-
taie bună. Nu uita că, dacă a fost vorba despre un accident, este o mare tristeţe
şi pentru el. Nu-i face situaţia şi mai grea. Cel mai bine este să discuţi cu el, să
vezi ce s-a întâmplat: poate i-a fost rău, poate nu s-a putut concentra, poate co-
pilul nu s-a odihnit foarte bine în timpul nopţii pentru că s-a îngrijorat prea mult,
poate s-a emoţionat prea tare şi s-a blocat, poate n-a înţeles foarte bine lecţia.
O notă proastă într-un şir de note bune trebuie discutată şi înţeleasă şi trase
concluziile de rigoare.

• Corigenţele şi repetarea clasei sunt un dezastru pentru respectul de sine al unui
copil, semnul că este cel mai de pe urmă elev. Străduiţi-vă şi ajutaţi-I fără să pre-
cupeţiţi nici un efort să nu ajungă aici. E primul pas către abandonul şcolar.

• Copilul manifestă curiozitate şi interes în mod natural faţă de lume. Ajută-1 să
o exploreze, să afle mai multe despre ea, trezeşte-i gustul pentru noutate, pen-
tru cunoaştere. Discutaţi, faceţi mici experimente ştiinţifice împreună (de exem-
plu, o boabă de fasole pusă la încolţit pe un ghemotoc de vată ud este fascinan-
tă pentru copilul de 7-9 ani), faceţi excursii, mergeţi la muzee. Aşa, va fi stimulat
să citească, să fie mai atent la ore, să afle mai multe. Încurajează-1 să vorbeas-
că despre cunoştinţele lui într-un domeniu sau altul cu alţi copii, cu musafiri,
lasă-1 să şi le expună. Faptul că ceilalţi îl ascultă şi se minunează de ce ştie el e
un imbold extraordinar să afle şi mai multe, să se dovedească şi mai învăţat, şi
mai priceput.

• Exersează-i memoria. Poeziile, cântecelele, numerele de telefon învăţate pe de
rost, listele de cumpărături "făcute în cap" şi tot felul de teste şi jocuri sunt "an-
trenamente" veritabile. Memoria are un rol activ în învăţare.

• Stimulează-i gândirea şi vocabularul prin discuţii, exerciţii de observare a natu-
rii, jocuri, ghicitori (copiii le adoră, orice ai spune!).

• Dacă urăşte o materie, nu şcoala în general, ajută-1 să vadă partea interesantă
a lucrurilor. Fizica, de pildă, poate părea extrem de anostă însă mici experimen-
te, cum este încărcarea cu sarcină electrică, prin frecare, a unei baghete de plas-
tic ori plutirea corpurilor scufundate într-un lichid, pot transforma studiul aces-
tei ştiinţe într-o adevărată magie. La fel şi chimia, biologia. Pentru vocabular,



alege scrabble. Pentru istorie, du-Ila un film, la un muzeu, priviţi împreună do-
cumentare, comentaţi-le.

Dacă este vorba despre scăderea continuă, per ansamblu, a perfor-
manţelor sale şcolare, e grav şi trebuie discutat serios cu el, trebuie
să-i urmăreşti rutina, prietenii, preocupările, grijile, pregătirea teme-
lor, odihna, starea de sănătate. Uneori, scăderea vederii, o stare de as-
tenie etc. pot determina scăderea dramatică a performanţelor şco la-
re, iar el nici măcar să nu-şi dea seama ce i se întâmplă. Nu-l brusca,
nu te înfige în el, ci încearcă să-I observi cu atenţie şi să porţi o discu-
ţie serioasă cu el, cu învăţătorul! dirigintele/profesorul de specialita-
te, să-I duci la medic. Cu cât eşti mai înţelegător (dar nu îngăduitor
ori deIăsător!), cu atât copilul va fi mai încurajat să-ţi împărtăşească
problemele sale şi să caute sprijin la tine. Cu cât eşti mai aspru şi exi-
gent, cu atât se va teme mai mult de tine şi se va ascunde încercând
să bage totul sub preş, până când situaţia se poate agrava atât de mult
încât te trezeşti cu o criză de toată frumuseţea în braţe.

Majoritatea adulţilor care lucrează au colegi şi, cum la serviciu eşti
opt ore zilnic, cu ei petreci mai mult timp decât împreună cu fami-
lia. Ştii foarte bine ce cumplit este când un coleg (sau mai mulţi) îţi
face mizerii, se poartă urât, te sapă pe la spate şi te bârfeşte. Dacă şi
şeful îi ţine isonul, viaţa ta se transformă într-un calvar şi ajungi, nu
de puţine ori, la singura soluţie - demisia. Ţie îţi stă în putere să
fad acest lucru atunci când atmosfera de la locul de muncă a deve-
nit insuportabilă.

Ce se întâmplă însă când copilul tău are probleme la şcoală cu cole-
gii, cu învăţătorul, cu unul sau mai mulţi profesori? Şcoala e locul lui
de muncă şi, spre deosebire de tine, el nu-şi poate da demisia, ci con-
tinuă să se ducă zi de zi acolo, ca la un supliciu.

Adesea, părinţii nu dau nici un fel de atenţie acestor aspecte. Pentru
ei, tot ce contează este să aibă copilul notei calificative bune. "Are,



suntem fericiţi, nu, avem o problemă", aşa gândesc cei mai mulţi. A,
şi, bineînţeles, să nu aibă copilul abateri disciplinare (să nu distrugă,
să nu fumeze, să nu aducă alcool, să nu se ia la harţă cu cadrele di-
dactice, să nu se bată etc.).

Un copil care nu e acceptat de colectivul lui, care nu este în elemen-
tullui în mijlocul colegilor lui, care nu e tolerat, integrat, ci respins,
izolat, considerat un ciudat, măscăriciul clasei, ciuca bătăilor de joc,
nu e fericit şi nu are cum să înveţe bine. E trist, deprimat, îi vine greu
să şi intre în clasă, în timpul pauzelor stă în banca lui ca să fie lăsat
în pace şi de abia aşteaptă să plece acasă.

De ce copilul tău poate ajunge un paria printre ai lui? Cauzele sunt
nenumărate: un defect fizic, un stil de îmbrăcăminte mai ciudat, un
tic nervos, un obicei aparte, faptul că miroase urât sau că e prea gras,
prea slab, timid, stângaci, ochelarist, că nu ştie să se poarte, că nu
vorbeşte precum ceilalţi, că are hobby uri ciudate, toate îl pot face
extrem de nepopular. Atunci când, după toate astea, are şi rezulta-
te bune la învăţătură, e de-a dreptul intolerabil! Îmi aduc aminte că,
în liceu, cea mai bună elevă din clasa mea, o fată realmente deşteap-
tă, era o ciudată: în plină epocă punk, stilul ei de îmbrăcăminte şi
coafura erau o combinaţie de hippie şi şcolăriţă din soviete ... Îţi dai
seama cum contrastau, ciorăpeii ei trei sferturi şi săndăluţele cuminţi
cu pantofii noştri cu toc şi dresurile fistichii, ca să nu mai vorbesc
de părul ei buclat, pieptănat cuminte, cu cărare pe mijloc, în mulţi-
mea de coame zburli te, asortate cu cerceI într-o ureche! Nimeni nu
o băga în seamă şi, când trecea pe lângă noi, se făcea, brusc, linişte,
pentru ca, în urma ei, să izbucnim într-un râs isteric. Biata Dana!
Copiii pot fi atât de cruzi!

Cei mai mulţi copii nu îşi doresc să fie primii la învăţătură, ci să fie
cei mai populari. De multe ori, dobândirea statutului dorit în cadrul
colectivităţii poate să-I ajute enorm să aibă performanţe şcolare mai
bune. Se duce cu mai multă plăcere la şcoală, e mai relaxat, vrea să
arate ce poate, vrea să fie admirat.



Ponturi utile:
• Nu insista să poarte hainele care îţi plac ţie, ci lasă-1 să fie şi el în rând cu lumea.

Dacă i te opui, îi răpeşti o parte din farmecul vieţii.
• Nu i te plânge încontinuu pentru că are note proaste. Încearcă să îl asculţi şi pe

el, să vezi ce are de zis, ce vrea, ce-I interesează, ce-I supără. Arată-i că te inte-
resează viaţa lui, nu doar notele lui!

• Dacă nu e prea popular printre colegii lui, ajută-1 să înţeleagă de ce. Dacă stă
prost cu igiena, sugerează-i cu tact nişte mici "trucuri". Dacă e vorba despre un
defect fizic sau de faptul că e mai puţin atrăgător, ajută-1 să vadă că are alte ca-
lităţi - că e inteligent, bun, săritor, că poate are un talent artisitic, o anumită
îndemânare, ori că e cel mai bun, nu ştiu, la matematică.

• Dacă abilităţile sale sociale sunt deplorabile, învaţă-1 să fie mai răbdător, mai
politicos şi relaxat când stă de vorbă cu cineva, ori să-şi învingă timiditatea (pen-
tru care trebuie să-I faci să capete mai multă încredere în sine, deci reproşea-
ză-i mai puţin, nu-I mai compara nefavorabil cu alţi copii, scoate-i în evidenţă
punctele tari).

• Ajută-1 să câştige simpatia colegilor lui. Organizează o petrecere de ziua lui
pentru toată clasa, discută cu învăţătorul/ dirigintele, încearcă să te implici
în activităţile extraşcolare ale colectivului (excursii, drumeţii, vizite, reuniuni
etc.). Cu ocazia aceasta poţi să-i cunoşti colegii mai bine, să-i dai sfaturi mai
bune cum şi ce să facă, poate chiar întâlneşti şi alţi părinţi, schimbaţi impre-
sii, opi nii.

• Asigură-te că are măcar câţiva colegi, doi-trei, cu care se înţelege mai bine. Chiar
dacă nu ajunge Miss/Mister Ingenuity, tot trebuie să aibă şi el mica lui gaşcă.

• Asigură-te că nu este intimidat de alţi colegi, fie din clasă, fie din anii mai mari.
Bătăuşii din şcoli sunt o problemă foarte dificilă şi când un copil devine ţinta lor
predilectă, mai uşor i-ar fi să se mute la altă şcoală decât să se întoarcă, zi de zi,
la ore. Discută imediat cu dirigintele, cu direcţiunea. Nu poţi să tolerezi aceas-
tă situaţie. Poate să se întoarcă lovit rău acasă, riscă să facă o depresie nervoa-
să, să nu-I mai poţi convinge să iasă din casă.

• Lasă-1 să meargă la evenimentele organizate de clasa lui (petreceri, excursii,
vizite etc.), altfel pierde nişte oportunităţi foarte bune de a se integra în co-
lectiv. Relaţiile se strâng, raporturile dintre ei se reechilibrează, ierarhiile se
stabilesc şi altfel decât numai pe baza rezultatelor la învăţătură, a ţinutei
sau a înfăţişării. Un copil poate să fie cel mai tare la matematică, un altul
dansează foarte bine, unul face compuneri reuşite, altul cântă foarte bine.
Important e să se afirme cumva, să poată scoate la iveală ceea ce are el cel
mai bun.

• Aprecierea colegilor şi acceptarea lui printre ei îi menţin respectul de sine la cote
normale. Cu cât e mai apreciat, cu atât are mai mult respect de sine, mai mul-
tă siguranţă, cu atât este mai motivat, mai încrezător în forţele lui. Este benefic
pentru randamentul lui şcolar.



• Neacceptarea, izolarea îi scad respectul de sine, îl demotivează, îl fac să se sim-
tă că nu e bun de nimic şi chiar aşa şi ajunge. Discută cu el, nu-i da impresia că
este, într-adevăr, singur.

Violenţa, în şcolile din România, este încă, din păcate, extrem de pre-
zentă. Când agresorii sunt elevi, problema e gravă şi trebuie rezolva-
tă prin măsuri disciplinare mergând până la exmatriculare. Pe scurt,
toleranţă zero.

Când agresorii sunt chiar cadrele didactice, problema este foarte gravă,
strigătoare la cer şi părinţii trebuie să acţioneze prompt, fără frică, mai
întâi discutând cu cadrul didactic respectiv, apoi anunţând conducerea
şcolii şi inspectoratul. Orice tolerare a unui astfel de comportament este
un rău îndreptat împotriva copilului tău la care devii complice.

Nimic nu distruge mai repede şi mai complet respectul de sine şi respec-
tul colegilor decât o astfel de atitudine din partea cadrului didactic. Când
educatoarea/învăţătorul dă tonul, clasa se grăbeşte să-i ţină isonul şi,
foarte curând, copilul tău va fi ostracizat, fără putinţă de reabilitare.

Mai mult, violenţa induce frică. Copilul este intimidat şi nici nu se
mai poate concentra la lecţie, uită şi ce a învăţat foarte bine, se pră-
buşeşte din ce în ce mai mult, zi de zi.

Şcoala este locul unde educaţia copiilor se compleatează, se desăvâr-
şeşte. Din păcate însă, uneori, devine maşina de tocat suflete, de zdro-
bit inimi. Nu contribui cu bună ştiinţă, din laşitate, la aşa ceva. Cu fie-
care nouă victimă care îi tolerează abuzurile, abuzorul devine tot mai
crud, mai violent, mai periculos.

Impactul computerului asupra performanţelor şcolare se manifestă la
noi doar de puţină vreme însă în ţări civilizate acest fenomen a pre-
ocupat cercetătorii de mai multă vreme. Noi încă nici n-am început
să resimţim atât de acut acest impact, dar există toate premisele ca



aceste probleme, care au lovit celelalte ţări dezvoltate, să ne lovească
şi pe noi tot aşa cum ne-au lovit drogurile, obezitatea şi creşterea nu-
mărului de decese cauzate de accidentele rutiere.

Un studiu internaţional realizat de specialişti englezi a demonstrat că
elevii care învaţă cu ajutorul cărţilor şi citesc mai mult sunt mult mai
buni la învăţătură decât cei care învaţă cu ajutorul computerului şi
stau toată ziua pe internet. Aceştia din urmă sunt mai slabi la mate-
matică, ştiinţe şi literatură, scriu şi citesc mai greu şi mai prost.

Cercetarea făcută asupra unui număr de 100000de elevi pe o perioadă
de 15ani, în 32 de ţări ale lumii, a confirmat că, folositeîn exces,compu-
terele scad performanţele şcolare ale elevilor. Ei citesc mai puţin, scriu
mai puţin, studiază mai puţină literatură şi literatură de specialitate,frec-
ventează mai puţin bibliotecile (acolo unde informaţia este verificată şi
certificată),fac mai puţine exerciţii,se implică mai rar în proiecte şi com-
petiţii şcolare (gen olimpiade), sunt mai superficiali şi mai dezinteresaţi.

Cercetarea ştiinţifică a dovedit că cea mai sănătoasă şi mai sigură cale
de a învăţa rămâne tot cartea tipărită, deoarece calculatorul, pe de o
parte, nu este o metodă eficientă de a acumula, selecta şi reţine infor-
maţiile, iar, pe de altă parte, poate fi folosit şi în scopuri extraşcolare,
distrăgând atenţia elevilor de la învăţat.

Dacă tu îţi obişnuieşti copilul de mic să acorde mai multă atenţie cal-
culatorului decât jocului cu jucării şi prietenilor reali, să nu te miri şi
să nu te plângi că, mai târziu, fascinaţia şi obişnuinţa de a-şi pierde
timpul la calculator se accentuează. Astăzi, adicţia pentru computer
şi jocurile virtuale fac tot mai multe victime. În China, de pildă, au
apărut deja centre de reabilitare din cauza numărului mare de victime.
Computerul poate deveni un drog!

~u te mai plânge că el nu citeşte. Dă-i tu un exemplu. Programul de
lucru încărcat nu e o scuză. Cititul relaxează mai mult şi mai activ
mintea decât televizorul şi computerul. Instituie zilnic porţia minimă
de lectură (o jumătate de oră) pentru toţi ai casei, dar lasă fiecăruia



libertatea de a-şi alege spaţiul orar potrivit şi, la sfârşit de săptămâ-
nă, discutaţi o oră despre cele citite. Acest mic cerc literar în familie
poate avea loc foarte bine şi la masă.

Cititul este pentru minte ceea ce este mişcarea pentru trup. Cu cât
exersezi mai puţin, cu atât te leneveşti mai tare, cu cât practici mai
puţin, cu atât mai dificil ţi se pare. Revistele şi ziarele nu sunt destul,
dar au beneficiul lor. Lectura unui roman, oricât de facil ar fi genul
literar, te transformă instantaneu în regizor şi actor, te face să gân-
deşti, îţi stimulează imaginaţia şi, nu de puţine ori, te ajută să găseşti,
dacă nu răspunsuri pentru problemele vieţii, atunci măcar puţină ali-
nare sau o evadare temporară din cotidian.

încă de mic, copilul trebuie încurajat să-şi extindă relaţiile dincolo de
cercul familiei, de fraţii şi surorile lui, de verişori şi alte rubedenii. Co-
pilul unic este individualist. Cel care are fraţi! surori este competitiv.
Prietenii însă îi ajută pe toţi copiii să devină mai sociabili, mai plăcuţi,
mai toleranţi, mai generoşi, mai cooperanţi, mai veseli. Îi ajută să în-
veţe, să capete deprinderi noi, să încerce experienţe şi sentimente va-
riate, îi ajută să se adapteze mai uşor traiului într-o comunitate.

Copiii până la 3 ani sunt mai puţin sociabili.Ei preferă să se joace unul
pe lângă celălalt sau să se urmărească cum se joacă, nu să se joace îm-
preună. E o greşeală să-I împingi de la spate, să-I faci să se joace cu
ceilalţi dacă el nu are acest impuls. De abia aşa îl faci mai puţin so-
ciabiL Degeaba te străduieşti să-I faci să împartă jucăriile cu alţii sau
să înţeleagă că jucăria altui copil nu devine a lui dacă a pus el mâna
pe ea. Nu-l lăsa să se enerveze, dar nici nu-i tolera agresivitatea. A
luat jucăria cuiva, ia-o şi înapoiaz-o proprietarului fără comentarii şi
distrage-i copilului tău atenţia ca să nu se crizeze.

Copiii de 3 ani nu se omoară de dragul prietenilor, dar e momen-
tulla care încep să găsească că e amuzant să ai parteneri de joacă.



La 4 ani, par să înţeleagă ceva mai bine că ~i alţii au sentimente, nu
numai ei. La 5 ani, plăcerea jocului cu prieteni e simţită din plin. Tot
acum, copiii înţeleg mai bine că jocul are reguli ce trebuie respectate
şi poţi să începi să-I înveţi că ceea ce contează mai mult este nu vic-
toria, ci joaca în sine.

Pe la 3-4 ani, pot să apară prieteni imaginari. Mai ales în cazul în care
copilul e singur, ace~tiprieteni imaginari îi ţin de urât - vorbe~te cu
ei ~idespre ei cu bucurie ~ise antrenează în activităţi menite să-i alun-
ge urâtul. Tot prietenul imaginar îl poate ajuta să-şi învingă o frică
(de pildă, frica de întuneric sau de a sta singur).

• Nu-l certa pe copil pentru prietenii imaginari, ci ajută-I să facă
treptat distincţia între imaginar şi real.

• Acordă-i mai multă atenţie copilului, astfel încât să nu aibă ne-
voie de atenţia şi conversaţia cu amicii imaginari.

• Nu-l mai certa atât de des, altfel va fi ispitit să arunce vina tot pe
prietenii lui nevăzuţi ("Georgel a spart borcanul cu dulceaţă, nu
eu!").

Începând de la 6 ani, viaţa socială capătă o deosebită importanţă. Cât
de bine se înţelege copilul acum cu ceilalţi copiii contează enorm pen-
tru cât de bine se va înţelege viitorul adult cu ceilalţi oameni. Influ-
enţa părinţilor este esenţială.

Dacă, începând de la această vârstă, părinţii î~i încurajează copiii să
fie prietenoşi, generoşi, toleranţi, comunicativi, a~a vor fi toată via-
ţa - plăcuţi ~i sociabili. Dacă însă îi vor ţine din scurt nepermiţân-
du-le să se amestece cu ceilalţi din cartier sau de pe stradă, îi vor izo-
la pentru că nu găsesc un anturaj mai potrivit, îi descurajează să-~i
facă prieteni, să iasă din casă, au toate ~ansele să fie ni~te singuratici,
nişte introvertiţi, chiar ni~te ciudaţi ca adulţi.

Adu-ţi aminte cât de bine te simţeai când erai primit în jocul celor-
lalţi copii de pe stradă şi ce groaznic te simţeai dacă nu se juca ni-
meni cu tine. Îmi aduc aminte că, odată, la 7 ani, am lovit din



gregeală un copil cu o piatră în tâmplă. A făcut un hematom urât şi
părinţii copilului s-au răzbunat vorbind cu toţi copiii de la bloc să
nu se mai joace nici unul cu mine pentru că fusesem "rea". Vreo
două luni a durat ostracizarea mea. Până la urmă, chiar fetiţa pe care
o lovisem (întâmplător, cea mai bună prietenă a mea) n-a rezistat
embargoului impus de însu9i tatăl ei 9i a început să se joace, din nou,
cu mine. O dată ce ne-am împrietenit la loc, 9i ceilalţi copii m-au ac-
ceptat cu bucurie. Am fost atât de fericită!

Toţi copiii î9i doresc să fie populari, să aibă mulţi prieteni, să fie cău-
taţi. Să fie acceptat de grup este esenţial pentru copil. Întotdeauna un
copil cu o reputaţie proastă ("rău", "fricos", "pârâcios", "ciudat",
"obraznic", "bătău9" etc.) î9i face greu prieteni, de aceea, atrag din
nou atenţia asupra etichetelor pe care adulţii le împart copiilor cu prea
multă u9urinţă făcându-Ie un rău enorm, cu implicaţii nebănuite.

Copiii mici nu trebuie forţaţi să vorbească cu oameni 9i copii pe care
îi văd pentru prima dată, să le recite pe dinafară cum îi cheamă 9icâţi
ani au (ah, cât de enervant putea să fie lucrul acesta, mai ales că nu
ţineam minte niciodată 9i câte luni aveam exact!) ori să le spună po-
eziile 9icântecelele învăţate pentru ultima serbare (întotdeauna mi se
părea ridicol să recit o poezie la masă, în tren 9iîn cele mai ciudate si-
tuaţii 9i nu pricepeam de ce lucrul acesta îi umplea pe toţi de încân-
tare). În asemenea situaţii, cei mai mulţi copii se inhibă. Lasă-i să ur-
mărească ei, de la distanţă, personajele noi. Mânaţi de curiozitate, vor
ie9i din carapacea lor.

Adulţii, la rândullor, ar trebui să nu se bage niciodată în sufletul unui
copil mic, gata să-I pupe, să-I ia în braţe. Adesea, reugesc să-I sperie
sau îl fac să se simtă stânjenit. Eu, una, niciodată nu încurajez ideea
de a face cuno9tinţă cu un copil mic de cum ne-am văzut 9icer părin-
telui să-I lase în pace. În scurt timp, vin cei mici la mine - mă ating,
îmi zâmbesc, întind mâinile către mine, îmi vorbesc -, le dau 9ansa
de a stabili ei legătura cu mine atunci când se simt confortabil, după
ce s-au obi9nuit cu prezenţa mea.



Schimbarea domiciliului şi a şcolii este o mare lovitură pentru un
copil în vârstă de +6 ani. Se rupe de prietenii lui, or aceştia, gaşca
lor, colectivul lor, reprezintă pentru el o parte din viaţa lui tot atât
de importantă ca şi familia. Ştiu că ţi se pare ridicol, dar, pentru el,
totul este atât de nou! Prietenii de acum sunt "cei mai buni" şi "pen-
tru toată viaţa" - copilul nu-şi închipuie că mai pot fi şi alţii. Nu te
grăbi să-I convingi, mai rău îl dezamăgeşti - el crede că îl îndemni
la trădare.

Prietenii se îmbracă la fel, îşi cumpără lucruri la fel, fac schimb de lu-
cruri,le place să doarmă unul la celălalt şi să-şi facă vizite, să iasă îm-
preună afară şi, evident, să se joace. Adică exact ce le place şi adulţi-
lor, cu singura diferenţă că joaca e înlocuită adesea cu ieşitulla o bere
sau la shopping.

Părinţii îşi pot încuraja copilul să aibă prieteni nu numai Iăsându-1 să
se joace afară cu ei, ci încurajând toate activităţile comune: vizitele, lua-
tul meselor împreună, excursiile, meciurile, hobbyurile şi, desigur, fă-
cutul temelor împreună. Mai ales dacă micuţul tău are probleme cu car-
tea, un prieten silitor şi conştiincios se poate dovedi un ajutor nepreţuit
pentru el, dar şi pentru tine - nu mai trebuie să stai tu cu el să-şi facă
lecţiile şi ambiţia lui de a fi la fel de bun ca amicul său este o motiva-
ţie excelentă şi extrem de puternică pe care tu nu i-o poţi induce.

De pe la 10-11 ani, nevoia de a face parte dintr-o gaşcă, dintr-un grup
de copii, devine din ce în ce mai imperioasă. Fiecare gaşcă are regu-
lile ei, obiceiurile ei, expresiile şi formulele proprii de salut. Criteriile
de afiliere sunt extrem de diferite, de la gusturi similare în materie de
îmbrăcăminte, echipe de fotbal şi genuri muzicale, la bani, hobby-uri
comune, interesul faţă de aceleaşi discipline, practicarea unui sport
ori chiar stricta vecinătate (copiii de pe aceeaşi stradă) etc.

Dacă vecinătatea nu oferă un grup agreat de părinţi, dacă, la şcoală,
în colectivul din care face parte, copilul nu e prea popular, o soluţie
bună o constituie implicarea lui în activităţi extraşcolare: cercuri de
matematică/biologie/pictură etc., cluburi sportive şi centre pentru



activităţi artistice unde el poate să întâlnească alţi copii cu preocupări
similare.

La adolescenţă, prieteniile devin încă şi mai importante. Adolescen-
tul este în căutarea propriei identităţi şi, preocupat să-şi găsească lo-
cul în ierarhia micii lui societăţi. De aici nevoia (uneori părinţilor li se
pare exagerată) de a arăta la fel cu colegii! prietenii lui: aceleaşi hai-
ne, aceeaşi frizură, muzică, aceleaşi expresii etc. Adesea, părinţii re-
fuză să accepte că acesta nu mai este un copil, se nasc conflicte, rela-
ţia copil-părinţi devine dificilă. Are nevoie de cineva să îl înţeleagă şi
prietenii lui (care trec prin experienţe similare) sunt cei mai potriviţi.
Fără ei, adolescentul ajunge să se simtă singur şi nefericit.

Prieteniile şi aspectul fizic devin atât de importante, încât puberii pot
să manifeste o scădere a interesului faţă de învăţătură sau activităţi
extraşcolare. Dacă părinţii încep să facă prea mare caz de aceste lu-
cruri, să le reproşeze des şi să facă scandal, efectul va fi o şi mai mare
îndepărtare a copiilor de ei, exact într-o perioadă când au nevoie de
şi mai multă îndrumare şi înţelegere. De multe ori, profesorii şi alţi
adulţi din afara familiei pot deveni sfetnicii de taină ai acestor copii.
Îngrijeşte-te să ai printre aceştia măcar un prieten foarte bun care să
funcţioneze ca un medium. Prin el îi poţi da copilului tău sfaturi care,
dacă ar veni direct de la tine, ar fi respinse numai şi numai din dorin-
ţa lui de a-şi afirma independenţa. Tot printr-un asemenea prieten,
poţi rămâne conectat la toate secretele vieţii de puber a copilului tău.
Atenţie mare însă să nu-ţi trădezi "spionul"!

La începutul pubertăţii, prieteniile cele mai strânse sunt cu cei de ace-
laşi sex. După 14--15 ani fetele, şi 15-16 ani băieţii, încep să aibă "prie-
teni-iubiţi" cu care pot să şi experimenteze o relaţie sexuală. Discuţi-
ile despre sex, păstrarea unei relaţii şi a unei comunicări foarte bune
între părinte şi copil devin esenţiale.

Închei cu o sugestie pe care o dau de fiecare dată: încearcă să îi înţe-
legi punctul de vedere, chiar dacă nu-ţi place, chiar dacă nu-l accepţi.
Cel mai important lucru este nu să îţi protejezi copilul de prietenii pe



care le consideri nepotrivite, ci să nu îl îndepărtezi de tine. Cu el, tre-
buie să te porţi la fel de abil ~idiplomat ca un sfetnic pe lângă un mo-
narh absolut: îl înfrunţi, te exilează; îi dai idei, fă-I să creadă că sunt
ale lui.

Societatea de consum pune o enormă presiune ~iasupra părinţilor, ~i
asupra copiilor, chiar de la vârste fragede. Fie că locuim la ora~, fie că
locuim în mediul rural, suntem bombardaţi de reclame ~ide îndem-
nul de a consuma mai mult, mai mult, mereu mai mult.

Există reclame pentru orice tip de produs sau servicii la care te poa-
te duce mintea ~ipublicitatea este astăzi una dintre industriile extrem
de profitabile ~ide bine dezvoltate. Anual, piaţa românească de pu-
blicitate se ridică 300 de milioane de euro, dar privind în curtea veci-
nilor europeni (unde 250 de milioane se pot scoate anual numai din
publicitatea la televiziune!), se înţelege că este loc ~ide mai mult.

Există unii adulţi pentru care reclama este egal cu zero, dar, pentru
cei mai mulţi, reclama este un factor aspiraţional ~i,în consecinţă, un
factor de presiune. Individul aspiră să se identifice cu personajul din
reclamă, î~idoreşte să aibă produsul (sau să beneficieze de serviciile)
din reclamă ca să fie în pas cu lumea: "Dacă nu am şi eu un telefon
de ăla, vor râde colegii de mine" sau "Trebuie să încerc şi eu crema
asta, uite ce bine arată Penelope Cruz".

Publicitarii ştiu însă un lucru pe care părinţii îl simt pe pielea lor: un
adult poate rezista tentaţiei de a-~icumpăra ceva ce a văzut într-o re-
clamă, însă presiunea pe care o pune copilul asupra părintelui este
infinit mai mare. Atunci când copilul îi cere ceva - o brânzică, o cio-
colată, o jucărie "ca aia din reclamă" -, dacă nu i-o poate oferi, mi-
cuţul e bosumflat ~inecăjit, iar el se simte nenorocit.



Caz
Diana (4 ani) nu se atinge de brânza proaspătă de vaci pe care i-o pregăteşte mă-
mica cu miere şi ou, în schimb, ar mânca toată ziua brânzica "aia feliată din recla-
mă". Mama, ca s-o păcălească, face un troc: o felie de brânzică din care îi place pen-
tru două linguri de brânză proaspătă de vaci. Nu sunt de acord cu genul acesta de
condiţiona re, dar e mai bine decât să se războiască cu ea şi să nu obţină nimic. Cel
puţin aşa ştie că fetiţa mănâncă şi brânza de care are nevoie.

Caz
Cristi are 6 ani şi e un răsfăţat. Ţine morţiş să i se cumpere toate jucăriile pe care le
vede în reclamele difuzate pe canalul unde urmăreşte desene animate cât e ziua de
lungă. Nici o jucărie nu-I fascinează decât până în clipa în care o obţine şi vreo câ-
teva zile după, apoi aterizează în coşul de jucării. Rarîşi va mai aduce aminte de ea.
Părinţii au bani şi suntîn stare să dea oricât pe jucăriile acestea costisitoare numai
să-şi vadă copilul mulţumit.

Mai grave când produsele din reclamele care îi înnebunesc pe mi-
cuţi (şi pe părinţi deopotrivă) le afectează acestora sănătatea: dul-
ciuri, băuturi carbogazoase, junk food. După mine, la televizor ar
trebui să se interzică nu numai reclamele la ţigări, ci şi la acest tip
de produse. Ştiu că sună ridicol, dar şi acestea "dăunează grav să-
nătăţii", mai ales când cei cărora li se adresează sunt copii şi ado-
lescenţi. E, până la urmă, o măsură de protecţie a sănătăţii popu-
laţiei.

Până când autorităţile vor ajunge la concluzia că trebuie să facă ceva,
până când vor trece de la vorbă la faptă, fiecarepărinte poate lua ime-
diat câteva măsuri foarte la îndemână.

Ponturi utile:

• Să limiteze accesul la televizor al copilului şi să-I înlocuiască prin jocuri şi acti-
vităţi care să-I antreneze.

• Să cronometreze durata momentelor de publicitate şi, sub un pretext oarecare,
să-I îndepărteze pe copil de televizor în acest timp sau măcar să-i distragă aten-
ţia ori să schimbe canalul.

• Cu un copil mai mare, părintele poate să comenteze reclamele şi să ajungă chiar
la mici înţelegeri: "Ştii că noi nu cumpărăm orice, indiferent ce spun unii şi al-
ţii, indiferent ce fac părinţii lui Georgel. Fiecare casă cu regulile ei. Ce, pe Geor-
gel îl duc la munte atât de des cum te ducem noi pe tine?".



• Să facă pe plac copiilor încercând să cumpere nu atât produsele alimentare că-
rora li se face reclamă (mai ales sucuri şi dulciuri), cât articole inofensive - de-
tergenţi, şampoane, jucării.

Mulţi părinţi intră, aproape fără să-şi dea seama, în două competiţii
acerbe: "cine-i cel mai bun părinte?" şi "copilul meu e mai grozav".

E de înţeles că vrei să-ţi faci copilul fericit, dar cred că mai mult de-
cât hainele de firmă, sacii de dulciuri, zecile de jucării şi cisternele de
sucuri, ceea ce îl face pe un copil fericit eşti tu însuţi, părintele lui. Am
demonstrat multor părinţi că micuţii lor se bucurau mai mult să joa-
ce împreună un joc banal (şi ieftin) cum e "Piticot", decât să se joace
singuri cu nu ştiu ce jucărie scumpă. S-au convins că o plimbare în
parc poate fi interesantă nu dacă îi cumpără îngheţată, suc şi prăjitu-
ră, ci dacă hrănesc împreună porumbeii, dacă observă o castană, o
gărgăriţă ori se joacă împreună cu mingea.

Spune drept, între tine şi o maşinuţă de tablă, cine ai vrea să fie cel
mai bun prieten al copilului tău?

Ponturi utile:
• Nu te mai compara cu ceilalţi părinţi, prieteni etc. Tu eşti tu şi ei sunt ei.
• Nu mai număra câte jucării îi cumperi copilului, ci câte jocuri ştii să joci cu el.
• Nu te gândi cât de scumpe să fie jucăriile pe care i le cumperi copilului, ci cât de

mult timp petreci jucându-te cu el.
• Nuîţi grăbi copilul să "ardă" etapele fireşti de dezvoltare, să înveţe cât mai mult

şi cât mai repede (să facă la oliţă la un an, să citească la 3 ani şi să rezolve ecua-
ţii matematice la 4 ani!). Efectul este invers celui scontat. Preocupă-te să facă
totul cu plăcere, să fie relaxat şi fericit, să-I ajuţi să exploreze micul lui univers
animat de dorinţa de a descoperi lucruri noi.

l:n tată mi-a făcut odată o teorie stupefiantă: "Televizorul este cel mai
bun prieten al copilului meu", spunea ellăsându-şi ore în şir copilul



să urmărească hipnotizat, absent şi nemişcat ecranul pe care se deru-
Iau cu viteză desene animate, singură, în camera ei. Micuţa de trei ani
nu mai fusese scoasă din casă la o plimbare în ultimele patru luni, ci
doar dusă cu maşina de acasă la bunica şi de la bunica acasă şi, din
când în când, la grădiniţă (tot cu maşina).

Când am scos-o în parc, tata a vorbit încontinuu la telefon, fără să-i
dea nici cea mai mică atenţie. E drept, eram eu acolo şi mama care să
aibă grijă de fetiţă, de ce să-şi mai bată el capuL .. Când i-am arătat
cu câtă încântare copila alerga, atingea florile, urmărea furnicile şi tră-
gea aer în piept, m-a concediat cu un "Prostii!" spus cu o superiori-
tate princiară.

Televizorul, internetul, ziarele, revistele tind să înlocuiască, din păca-
te, cărţile, sportul şi joaca pentru tot mai mulţi copii. Cu ce efecte?Din
păcate, cele mai multe sunt nedorite.

Să-I laşi să vadă "Albă ca Zăpada" sau "Marry Poppins" sau un alt
desen animat sâmbăta dimineaţa, cât mai dormi şi tu un pic, nu e o
nenorocire. În fond, abia astfel eşti mai relaxat şi mai bine dispus. Co-
pilul nu trebuie să ajungă să-ţi fie o povară, altfel nu te mai poţi bu-
cura aşa cum se cuvine de el şi de viaţa de părinte. Să aibă şi el pro-
gramullui preferat, pe care-l urmăreşte zilnic, nu e o nenorocire, dar
să stea cu ochii la televizor cât e ziulica de lungă, asta e deja o altă po-
veste şi, din păcate, una cu urmări cât se poate de grave.

Televizorul dăunează pe termen lung dezvoltării sistemului nervos
al copilului şi organelor sale de simţ. Privitul la televizor ore în şir
este singura, repet, singura circumstanţă în care ţinem muşchii ocu-
lari complet nemişcaţi. Pentru un copil, dar şi pentru un adult, po-
ziţia nemişcată a muşchilor oculari tinde să se transfere asupra în-
tregii musculaturi: copilul stă rigid, într-un repaus de mişcare
nefiresc de lung. Tocmai acest repaus forţat al mişcării în faţa ecra-
nului îi face pe copii să devină, după o perioadă de câteva ore, bui-



maci, agresivi, capricio9i 9i provocatori, chiar dacă programele ur-
mărite au fost adecvate vârstei! Când conţinutul lor promovează
agresivitate a 9i violenţa, efectul nociv cre9te exponenţial. Nemi9-
cându-se, copilul nu-şi consumă rezervele de energie uriage de care
dispune 9i devine "un pachet de nervi", fals hiperactiv, fals suspect
de ADHD. Ce fac părinţii? Aleargă cu ei de la un doctor la altul9i
îl îndoapă cu sedative lIsă se lini9tească"[ Alternativ, îl duc la des-
cântătoare.

Mai ales pentru copiii între Oşi 7 ani, televizorul poate deveni o mare
problemă dacă este urmărit în exces. De ce?

În afara nemi9cării, cu efectele deja amintite, privitul la televizor
ore în şir determină o prelucrare a informaţiei în direcţia receptă-
rii pasive, nu active, a9a cum se întâmplă atunci când realitate a
este percepută cu toate simţurile, cu ochii în mi9care, examinând
atent toate detaliile 9i implicând şi celelalte simţuri în acest pro-
ces. Creierul este impulsionat către o desfă9urare fragmentată, aso-
ciativă a gândirii, conexiunile nervoase fine se structurează în acest
sens, iar creierul devine tot mai puţin potrivit unei gândiri crea-
toare proprii.

E adevărat, un copil poate să înveţe destule cuvinte pe care le aude
la programele tv, însă nu învaţă şi cum să le folosească. Poate afla 9i
lucruri utile (din puţinele programe educative, dedicate copiilor), însă
dezavantajele care însoţesc această activitate sunt cu mult mai mari.

Copiii care se uită mult la televizor stabilesc mai greu contacte per-
sonale, fac des 9i cu plăcere grimase şi evită să se uite în ochii inter-
locutorului, au o putere de concentrare mai mică, răspund superfi-
cial, stereotip, nu manifestă interes faţă de obiecte 9i lectură şi chiar
puţinele cărţi pe care le perferă sunt comics-uri şi cărţi ilustrate. Ade-
sea, imaginile pe care copiii le văd la televizor se întipăresc în mintea
lor în mod caricatural 9i ei se distanţează de lumea reală. La televi-
zor, copilul"trăieşte" într-o lume bidimensională, abstractă, mai îna-
inte de a o fi cunoscut şi asimilat pe cea reală!



Oricâte argumente aduc în discuţie cei care sunt fanii privitului la te-
levizor, nu poţi face abstracţie de o realitate fiziologică: la naştere, co-
pilul posedă cel mai mare număr de neuroni din toată existenţa sa,
însă între aceştia există puţine conexiuni. Cu fiecare lucru pe care co-
pilul îl face, cu fiecare senzaţie pe care o încearcă, o recunoaşte, cu fie-
care deprindere şi abilitate pe care o dobândeşte, în creierul său, în-
tre neuroni, se stabilesc noi legături. Aşa i se dezvoltă mintea. Creierul
unui copil de şase ani reprezintă doar două treimi din cel al unui
adult, însă are de cinci până la şapte ori mai multe sinapse (conexiuni
între neuroni) decât creierul unui copil de un an şi jumătate sau al
unui adult. Tocmai în posibilitatea realizării acestor conexiuni nume-
roase rezidă puterea de învăţare a unui copil. La 10-11 ani (după unii
cercetători chiar şi mai devreme, pe la şapte-opt ani), în celulele ner-
voase se dezvoltă o enzimă care dizolvă conexiunile nervoase slabe
(ce au puţină mielină - substanţa din care este alcătuit axul neuro-
nal şi dendritele neuronului -, răspunzătoare de conexiunile celu-
lei). Pe scurt, tot ce nu este folosit, se pierde!

Mai mult decât atât, a devenit o modă ca fiecare să aibă televizor la
el în cameră aşa ca să poată urmări ce vrea, fără să-i deranjeze pe cei-
lalţi. Ce familie mai e şi asta unde fiecare stă singur, la programul lui?
Unde este plăcerea de a comenta ceva, sentimentul că stăm toţi îm-
preună, că suntem o familie?

• Dă agitaţie, agresivitate, neastâmpăr.
• Împiedică dezvoltarea gândirii creatoare.
• Împiedică dezvoltarea sănătoasă a organismului privându-l de

mişcare şi creează o cultură a sedentarismului.
• Creează o percepţie falsă asupra realităţii.
• Determină formarea unei pesonalităţi obsesiv-compulsive.
• Afectează viaţa normală de familie şi legăturile afective, determi-

nând o autoizolare, o atomizare a familiei şi societăţii.



Ponturi utile:
• Nu uita că tu eşti stăpânul telecomenzii şi nu el. Stabileşte când, cum şi ce are

voie să privească. Ajută-te de un ghid tv şi de un marker.
• Redu numărul de televizoare din casă şi, mai ales, nu-i lăsa un televizor la el în

cameră.
• Nu staţi la masă şi vă uitaţi la televizor în acelaşi timp.
• Nu lăsa televizorul pe post de "zgomot de fond". ÎI porneşti când vrei să vezi ceva,

îl opreşti după aceea.
• Nu programa anumite posturi din grila de programe - mai ales cele care difu-

zează programe pornografice şi alte programe interzise minorilor.
• Urmăreşte cu micuţul tău programele lui preferate, comentaţi-le împreună. Ve-

rifici astfel şi ce înţelege, şi ce îl interesează şi, eventual, poţi interveni. În plus,
îl ajuţi să perceapă activ ceea ce, până atunci, a perceput pasiv, adică să gân-
dească şi să prelucreze informaţiile primite, nu să le "înghită nemestecate".

• Propune-i soluţii alternative: jocuri (cât mai multe, pe care să le jucaţi în fami-
lie), plimbări, vizite, sporturi, hobbyuri etc.

• Radioul este o alternativă mult mai sănătoasă decât televizorul. Copilul poate
asculta un program de cântece, poveşti, ghicitori etc. şi, în acelaşi timp, să se
joace cu lego sau cuburi.

Suntem bombardaţi de informaţii vizuale şi scrise, dar, mai ales, de
promovarea falselor valori, a superficialităţii, sexului şi pornografiei.
Practic, suntem bombardaţi de mesaje cu caracter mai mult sau mai
puţin pornografic, începând de la vârste foarte fragede.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a impus televiziunilor marca-
rea cu simboluri a programelor interzise minorilor şi pentru care este
nevoie de acordul părinţilor şi difuzarea lor la anumite ore, dar ce fo-
los dacă promovarea respectivelor programe - pentru care se folo-
sesc cele mai "tari" secvenţe -, se face în spaţiul de publicitate din
timpul zilei şi în cadrul unor programe ce pot fi urmări te de copii
şi/sau de toată familia, de pildă, dimineaţa?

~u mai vorbesc de societăţile de cablu care difuzează noaptea,
când vrei şi când nu vrei, filme porno pe anumite canale "benig-
ne" în timpul zilei. Părinţii se simt în siguranţă, convinşi că abona-



mentullor de cablu nu include canale porno şi, când colo ... Nu
mai vorbesc de presa scrisă, invadată de fotografii, care mai de care
mai explicită, şi de titluri, care mai de care mai insinuant. "Fata de
la pagina 5" şi "Veta ne prezintă vremea" (ambele doar în slipi tan-
ga şi, eventual, cizme) sunt numai două dintre cele mai faimoase
exemple. Nu mai vorbim de publicaţii cu caracter pornografic de-
clarat care, în loc să fie discret ambalate de să nu li se mai vadă de-
cât titlul şi să fie puse pe ultimul raft (în alte ţări, chiar aşa se şi
numesc generic "top shelf" - adică publicaţii ce stau pe raftul cel
mai de sus), sunt generos amplasate în ferestrele chioşcurilor de
ziare, pentru ca doamnele în poziţii ginecologice să fie admirate în
toată splendoarea lor nu doar de adolescenţi cu coşuri, ci şi de co-
pii mici.

La toate acestea se adaugă reclamele liniilor erotice, saloanelor "de
masaj" şi serviciilor "de escortă", inevitabil însoţite de femei goale şi
sloganuri insidioase. Chiar în suplimentele tv ale unor ziare găseşti
tot felul de reclame pentru mesaje scrise şi afişajul telefoanelor mobi-
le cu caracter pornografic, şi încă pe coperta a IV-a!

Efectele accesului la pornografie şi la materiale cu conotaţii sexu-
ale asupra copilului sunt multiple. De cele mai multe ori, copilul
nu înţelege ce vede, dar îşi "explică" aşa cum poate. Un băieţel
poate crede că femeile "înghit", "fură", "răpesc" ceea ce băieţii au
"pentru că ele nu au şi se răzbună" şi începe să se teamă de ele, să
le evite, ba chiar să le urască, aşa cum vom vedea în cazul urmă-
tor.

Caz
Mergîn parc cu Tibi (4 ani), la joacă. La un moment dat, vrea să-I urc într-un ca-
rusel cu avioane roşii şi albastre. Când să-I aşez, izbucneşte într-o criză de furie
cum rar mi-a fost dat să văd, se zbate şi mă loveşte şi se trage cu furie din bra-
ţele mele. Încerc să-I liniştesc şi să aflu ce s-a întâmplat. "Nu vreau în avionul
roşu!", urlă el cu ochii ieşiţi din orbite. "De ce, Tibi? Nu-ţi place culoarea?", îl în-
treb. "Nu! E pentru fetiţe. Urăsc fetiţele, urăsc femeile!" Declaraţia îmi dă un
fior pe şira spinării. Mă întreb de ce copilul acesta are o asemenea aversiune faţă
de sexul feminin? Remarcasem deja că sentimentele sale erau extrem de con-



fuzeîn privinţa mamei (dragoste şi ură): o bătea cu pumnii şi picioarele din se-
nin, o insulta, o trăgea de păr, o lovea cu toată puterea în faţă, după care, de obi-
cei, tremurând încă şi răscolit tot, cădea pradă celor mai cumplite remuşcări.
Plângea şi căuta să-şi împace mama, în mod vizibil, părându-i rău de ce a făcut,
deşi mama nu-I pedepsea niciodată. Copilul nu eîn stare să mă ajute - nici el
nu înţelege ce i se întâmplă. A doua zi însă, micuţul vrea să îmi arate ce "comori"
are la el în calculator - e mare gamer şi fan Internet. Îmi arată una, alta, apoi
deschide piesa de rezistenţă - un film porno de cinci stele! Se uită când la ecran,
când la mine, zâmbind strâmb şi evaluându-mi impresiile. Are o expresie pe care
n-am crezut că o pot vedea pe chipul unui copil atât de mic - e aproape un rân-
jet pentru care, dacă ar fi fost bărbat, i-aş fi zis una de la obraz. Înţeleg acum
care este cauza tulburării şi suferinţei lui psihice: o urăşte pe mama lui (ca fe-
meie) şi o insultă pentru că îi face ce îi face tatălui (aşa cum fac femeile din film),
dar o şi iubeşte (pentru că e mama lui!) şi şi-ar dori să ştie că ea nu e la fel cu
femeile din film! În acelaşi timp, e şi speriat că fetiţele ar putea să-i facă şi lui
aşa ceva - de asta le urăşte şi pe ele. Noaptea, ştiu că are obiceiul să se ducă în
patul părinţilor (are coşmaruri şi nici nu e de mirare, având în vedere ce imagini
teribile îl obsedează şi-i chinuie mintea!) şi mă întreb dacă nu cumva aceştia au
avut imprudenţa să facă amor cu copilul în pat crezând că doarme? Ei îmi de-
clară că nu. Mă rog, probabil că, dacă i-aş fi întrebat de filme porno în casă, răs-
punsul ar fi fost acelaşi. Cert este că micuţul are mari probleme şi îi sfătuiesc să
şteargă din computer orice material pornografic - ca primă măsură. În ziua ur-
mătoare însă găsesc la ei în casă, tronând pe frigider, în bucătărie, proaspăt achi-
ziţionatul almanah "Playboy"! No comment!

o fetiţă poate crede că, în timpul actului sexual, femeia suferă (doar
geme şi ţipă, nu!), că e umilită, chinuită, că e victimă şi deci băieţii
sunt răi! Cum să mai aibă, peste ani, o atitudine normală faţă de re-
laţia cu sexul opus, faţă de sex în general?

Dacă micuţul nu primeşte explicaţii imediate, el poate rămâne cu
"explicaţiile" lui care, în timp, se transformă într-o aversiune, poa-
te chiar ură faţă de sexul opus, o atracţie pentru persoanele de ace-
laşi sex, frustrare, comportamente sexuale deviante la maturitate.
Pentru mulţi criminali în serie, violatori, sado-masochişti, infrac-
tori, "rădăcina răului" o constituie o expunere repetată la porno-
grafie saul şi un abuz sexual săvârşit asupra lui la o vârstă foarte
fragedă. În alte cazuri, copilul devine atât de preocupat de sex, în-
cât, în adolescenţă (de la 12-13 ani), interesul lui în această privinţă



devine mult mai intens decât în mod normal şi nimic altceva nu-l
mai interesează. Grija pentru cum arată şi cum se îmbracă, grija de
a fi în centrul atenţiei, căutarea (conştientă sau neconştientizată)
de parteneri aruncă preocupările şcolare într-un con de umbră
exact într-o perioadă când trebuie să treacă unele dintre cele mai
importante examene din viaţă. Nu de puţine ori, adolescenţii plea-
că de acasă, abandonează şcoala şi se lasă pradă plăcerii proaspăt
descoperite, ajungând adesea, graţie tinereţii lor şi curiozităţii de
a experimenta cu cât mai mulţi parteneri, victime ale reţelelor de
prostituţie şi pedofilie.

Desigur, nu întotdeauna ne surprindem copilul chiar în momen-
tul în care priveşte un film sau răsfoieşte o revistă cu caracter pro-
nografic. Se prea poate ca experienţa aceasta să se consume în
afara casei, departe de ochii tăi, însă un copil se dă lesne de gol,
chiar dacă nu spune un cuvânt. Important este să ştii să-i inter-
pretezi manifestările: gesturile şi sunetele care mimează cele vă-
zute sunt grăitoare, dar şi schimbarea de comportament: agitaţia,
agresivitatea şi violenţa faţă de mamă sau tată (sau faţă de amân-
doi) şi faţă de copiii de sex opus (copilul simte frică şi ură faţă
de ei), coşmaruri, dorinţa bruscă de a se băga în patul părinţilor,
între ei, noaptea (să-i păzească!), deşi obişnuia să doarmă singur,
în camera lui, întrebări ciudate despre fetiţe şi băieţi, despre
adulţi etc.

Dacă ai suspiciuni, nu sări ca ars - "Ai văzut ceva ce n-ai voie?".
Nu va recunoaşte, se va fâstâci, va roşi sau va pleca în fugă -
ceea ce îţi confirmă bănuielile, însă nu vei mai putea să deschizi
subiectul cu el. Mai bine este să ai tact, să abordezi tehnica" prin
învăluire" şi să-I faci să spună singur tot ce ştie, ce crede, ce a au-
zit, ce a văzut. Pentru aceasta, păstrează o mimică relaxată, stăpâ-
neşte-ţi vocea şi continuă discuţia foarte relaxat, ca şi când nimic
nu s-ar fi întâmplat. Cu cât te tulburi mai tare, cu atât se va teme
mai mult, cu atât îi vei mări curiozitatea şi îi vei întări convinge-
rile greşite. În plus, orice subiect legat de iubire şi viaţă sexuală
devine tabu pentru voi exact la vârsta la care el are cea mai mare



nevoie de sprijin, îndrumare şi înţelegere în această privinţă -
adolescenţa.

Superficialitate a şi non-valoarea au devenit religia cu cei mai mulţi
prozeliţi. La clasica întrebare "ce vrei să te faci când vei fi mare?", cei
mai mulţi copii îţi răspund azi: "şmecher" sau "vedetă". Mass-media,
în goana după audienţe şi vânzări, promovează imaginea unor per-
sonaje ce reprezintă chintesenţa non-valorii şi a superficialităţii şi chiar
personaje din lumea interlopă, prostituate etc. E şi normal ca micu-
ţii să fie confuzi, însă problema apare atunci când părinţii, în loc să
aducă contraexemple, în loc să le dea explicaţii, să-i ajute să distin-
gă între strălucirea efemeră şi valoare (vezi mărirea şi decăderea atâ-
tor oameni de afaceri care sfârşesc după gratii), să distingă între no-
torietate şi celebritate, le întăresc micuţilor convingerile greşite
exprimându-şi frustrările de faţă cu aceştia ("da, uite ce bani are ăla,
vezi dacă e şmecher şi fură, nu ca mine, un prost care se duce la
muncă") ori admiraţia ("bravo lui Cutărescu, uite ce de bani învâr-
te, nu ca mine, un dobitoc care se duce la muncă pe doi lei") şi îi în-
curajează să piardă timpul pe la tot felul de filmări în calitate de fi-
guranţi în loc să înveţe, doar-doar "i-o remarca şi pe ei cineva, un
regizor ceva, un director". Copiii citesc şi singuri despre cutare care
a "dat un tun", despre cât se câştigă din furtul de maşini, de cărţi
de credit, din prostituţie şi vânzare a de droguri, despre "interlopi"
celebri pozaţi în maşini scumpe şi cu ochelari de firmă pe nas, dis-
cută cu prietenii şi mintea lor crudă este cuprinsă de frământare.
însă când părinţii înşişi îi conving că numai proştii muncesc cinstit,
iar cei "deştepţi" învârt bani fără să mişte un deget, copiii leagă
şcoala de gard crezând că astfel se fac şi ei "şmecheri". Ce nebunie!
Amăgiţi cu astfel de vise găunoase, ajung, în numai câţiva ani, să
muncească la negru, pe unde s-o putea, fără studii, fără vreo califi-
care, iar fetele ce se voiau starlete ajung să se prostitueze sau rămân
gra,'ide înainte de 18 ani.

De curând, o femeie trecută de 50 de ani, mamă a unor copii ajunşi
adulţi, îmi spunea că unul dintre ei, bărbat de 30 de ani, i-a reproşat
că l-a învăţat să fie cinstit, muncitor, onest, săritor şi cu bun-simţ pen-



tru că, în ziua de azi, toate acestea au ajuns defecte! Biata de ea, o pri-
veam cu milă cât de rănită se simţea în demnitatea ei de mamă, după
ce se străduise să dea copiilor o educaţie corectă.

Nu-ţi fie teamă să cultivi copilului tău adevăratele valori. Oricât de
strâmbă iţi poate părea lumea de azi, a cunoscut vremuri in că şi mai
tulburi şi grele. Ceea ce a salvat-o de fiecare dată a fost munca, sacri-
ficiul, solidaritatea, cinstea, curajul, bunătatea, toleranţa, rezistenţa,
răbdarea, tenacitatea, respectul, onoarea ...
Nu te grăbi să arunci toate aceste valori la ghenă, gândeşte-te ce fel
de om creşti in absenţa lor?

Ca Supernanny, am avut ocazia să intru în multe case de români cu
copii, mai mari, mai mici (mai mult mici decât mari) şi să constat că,
mulţi dintre ei aveau computer, dar prea puţini (cazuri izolate) o bi-
bliotecă (cu cărţi, nu cu bibelouri şi vaze). Aveau nu ştiu câte "jocuri
de strategie" pentru copilul de 3 ani, dar nu aveau cărţi de colorat,
aveau playstations, dar nu plastilină, CD-uri, dar nu o minge. În ca-
sele celor mai mulţi români, biblioteca a murit. Se plâng că n-au bani
de cărţi, dar au bani de Xbox-uri, playstations şi jocuri; nu au bani
pentru dentist, în schimb au bani pentru ultimul model de telefon mo-
bil, cameră video digitală şi alte gadgeturi. Tot ei se plâng că n-au bani
de fructe (că sunt scumpe), dar cumpără baxuri de băuturi carboga-
zoase în fiecare lună, alune, chipsuri şi alte tipuri de junk food. Vor-
ba aceea, ce-i lipseşte chelului - tichie de mărgăritar!

Să fim bine înţeleşi: nu sunt împotriva gadgeturilor, nicidecum. însă
acestea nu suplinesc mişcarea, joaca, prietenii şi activitatea cu adevă-
rat creatoare, în care copilul depune efort, imaginaţie şi implicare afec-
tivă.

E adevărat, computerul este ceva mai interactiv decât televizorul şi lip-
sit de reclame, însă Internetul şi chat-ul favorizează acea izolare a indi-
vidului şi atomizare a societăţii despre care am amintit. Nu mai punem
la socoteală pericolele care îl pândesc pe copilul ce navighează pe In-



ternet fără supravegherea şi ajutorul părintelui său. Pornografia, jocu-
rile de noroc, atragerea lui în relaţii nepotrivite, informaţiile nocive, in-
formaţiile false sunt tot atâtea capcane în care copilul, şi mai ales ado-
lescentul, poate să cadă exact aşa cum ar cădea dacă ar merge singur
printr-un oraş vast, necunoscut, cu lume de toate neamurile, străbătând
şi zone frumoase, vizitând şi muzee, dar ajungând, din greşeală, ori,
poate, din curiozitate şi în cartiere rău famate, periculoase.

Jocul la computer presupune ceva mai multă mişcare decât privitul
la televizor, însă nu prea multă. Grupe importante de muşchi nu sunt
puse deloc în mişcare, în timp ce altele sunt prea intens activate. Apar
probleme ale coloanei, dureri de ceafă, de spate, probleme oculare.
Din ce în ce mai mulţi părinţi se plâng de faptul că micuţii lor se joa-
că toată ziua la computer, îşi neglijează temele, nu citesc deloc, sunt
iritaţi dacă se întrerup ca să vină la masă şi preferă să ciugulească un
sandviş şi ceva dulciuri în vreme ce butonează frenetic tastatura, to-
tal absorbiţi de ceea ce fac şi rupţi parcă de lumea exterioară.

Caz
Tibi (4 ani) stă ore în şir la computer. De cum se trezeşte dimineaţa, nici nu se spa-
lă, nici nu se schimbă de pijamale, ci se aşază directîn faţa monitorului să se joa-
ce. Rutina lui zilnică este un haos total, e ceea ce se mai poate face în pauzele cât
nu se joacă la computer. Acum, încă îl mai tentează să iasă din casă ca să se joace
în parc, împreună cu ceilalţi copii, dar cine poate să ştie cum va evolua în câţiva ani?
Sunt atâţia adolescenţi care ajung să nu se mai ducă la şcoală fiindcă nu se pot des-
prinde de calculator şi atâţia oameni în toată firea care nu muncesc din cauză că îşi
irosesc viaţa pe Internet şi cu tot felul de jocuri. I-am limitat accesul la calculator,
pentru început, la numai două ore pe zi şi le-am recomandat părinţilor să îl reducă
şi mai mult ulterior (nu există nici o activitate pe care el s-o poată face la această
vârstă şi care să justifice ancorarea lui în lumea virtuală pentru atât de mult timp)
şi am încercat să-i întroduc în programul zilnic mai multă mişcare şi joacă. Ca ori-
ce copil normal, Tibi a primit schimbarea făcând opoziţie şi încercând să pună stă-
pânire pe computerele vecinilor, dar, până la urmă, joaca şi prezenţa unor parteneri
reali de joc l-au cucerit. Abia în aceste instanţe l-am văzut cât de însufleţit poate să
fie şi ce temperament vivace are.

Cei mai mulţi părinţi consideră că familiarizarea copilului cu compu-
terul de la vârste foarte fragede este benefică: într-o lume a tehnolo-



giei, infoalfabetizarea timpurie are certe avantaje. Cu o condiţie: să nu
uite că a învăţa să lucrezi cu un computer nu e un scop în sine, nici
nu ţine loc de educaţie, tot aşa cum obţinerea permisului de condu-
cere nu ţine loc de diplomă de bacalaureat, cu toate că poţi să-ţi câş-
tigi existenţa ca şofer. Computerul este un simplu instrument de lu-
cru, iar Internetul este doar o sursă de informare (şi nu întotdeauna
cea mai corectă, nici cea mai sigură) şi un mijloc de comunicare, nu
cunoaşterea în sine, altminteri, lucrurile deraiază de la normal. Din
nou, principiul măsurii, al moderaţiei îşi spune, plenar, cuvântul.

Ponturi utile:
• Atenţie ce fel de publicaţii aduci în casă. Poţi citi presa la serviciu sau te poţi de-

barasa în drum spre casă de paginile de ziar ce conţin imagini de nuditate ex-
plicită.

• Nu ţine materiale cu caracter pornografic în casă, nici măcar dacă sunt bine puse
sub cheie. Copiiiau un talent inegalabil de a găsi exact ceea ce nu vrei să găseas-
că.

• Distrage-i atenţia copilului tău şi îndepărtaţi-vă imediat atunci când nu puteţi
evita expunerea lui la imagini şi materiale pornografice.

• Nu-I lăsa singur, ore întregi, să navigheze pe Internet. Verifică ce site-uri a vizi-
tatîn ziua respectivă. Discută cu el cât mai mult despre ce a vizitat, a aflat, a dis-
cutat pe chat.

• Nu evitaţi subiectul "sex", nu faceţi din acesta un tabu. Efectul este cel al fruc-
tului oprit - îi măreşte copilului curiozitatea. Manifestă-ţi disponibilitatea de
a sta de vorbă cu el, chiar dacă ţi se pare că este prea mic pentru aşa ceva. Nu
uita că informaţiile pe care tu i le refuzi, el le va căuta în altă parte sau îşi va da
singur "explicaţii". E mai bine dacă deţii tu controlul informaţiei!

• Discută cu el despre sex degajat, natural şi cât mai delicat, fără stânjeneală, dar
şi fără să intri în "detalii tehnice". Asociază sexul cu dragostea, căsătoria, rela-
ţiile serioase, maturitatea, reproducerea. Desigur, adolescentului tău vorbeşte-i
şi despre bolile transmise pe cale sexuală, de la SIDAla cancerul de col uterin şi
despre faptul că, în materie de sex, nu contează numărul de parteneri, ci inten-
sitatea trăirii, implicaţiile emoţiona le, calitatea relaţiei.

• Încurajează-ţi copilul să vină la tine cu întrebări ori de câte ori caută răspunsuri.
Vei şti astfel ce îl interesează şi vei putea să-i furnizezi informaţiile corect şi de-
licat, potrivit cu puterea lui de înţelegere şi sensibiiităţile sale.

Oricât ai fi de nemulţumit din pricina insucceselor tale profesionale,
oricât ai fi de frustrat că nu-ţi ajung banii de la o leafă la alta, nu-i da



idei greşite copilului tău şi nu-l învăţa că, în viaţă, tot ce contează e
banul. Nu e aşa. Tu însuţi nu eşti nici criminal plătit, nici proxenet,
nici vânzător de droguri, nu organizezi nici răpiri de persoane, nici
extorcări, nici alte activităţi cu caracter criminal. Am trecut printr-o
tranziţie care ne-a scos multora peri albi, ne-a umplut de obidă şi ne-a
exasperat. Pe unii i-a îmbogăţit nemeritat, pe alţii i-a sărăcit nemeri-
tat, dar aşa e la schimbarea dintre două lumi - apele se tulbură şi ve-
chile principii par să fie vorbe goale. De fiecare dată însă, după fieca-
re cutremur social, lumea se reaşază în rosturile ei. Copilul tău va trăi
ca cetăţean al Uniunii Europene, nu al lumii a treia.



7. Acddentele şi siguranţa copilului

Casa unui adult este un loc extrem de periculos pentru copil: el se poa-
te îneca în câţiva litri de apă, se poate curenta la o priză, sufoca jucân-
du-se cu o pungă de plastic, tăia într-un ciob sau o lamă ascuţită pro-
vocându-şi o hemoragie letală. Spuneam că lumea copilului nu este ca
lumea noastră, ci pericolele îl pasc la tot pasul. Ca să vezi câte capca-
ne şi curse există chiar acasă la voi, gata întinse pentru micuţul tău, în-
cearcă să faci un tur complet, în patru labe, explorând totul cu cea mai
mare atenţie şi curiozitate, trăgând de mânere, de fire şi butoane, Îffi-

pingând, scoţând, scotocind, deşurubând, înşurubând, strângând etc.

Şi în exterior, copilul este pândit de primejdii, dar pe acestea le iden-
tificăm ceva mai repede şi mai uşor pentru simplul motiv că "acasă"
noi ne simţim în siguranţă, iar "afară" suntem pregătiţi mental pen-
tru surprize şi pericole. Cu toate acestea, 80% din accidentele copilu-
lui se petrec în casă: opărire, ardere, sufocare, înec, tăiere, zdrobire,
alunecare, înţepare, strangulare, lovire, otrăvire, ba chiar şi împuşca-
re! O vizită la un spital de copii sau la spitalul de arşi îţi umple sufle-
tul de durere şi revoltă. Te întrebi cum de a fost posibil ca o mână de
om să aibă atât de mult de suferit din pricina neglijenţei unui adult
întreg la minte? Greşeala este să ignori un lucru elementar: lumea ta
nu este ca a lui, ci una mult mai plină de pericole în care el este cu
mult mai vulnerabil decât tine.

Nu mai puţin jucăriile copilului constituie pericole de accidentare. De
aceea:

• Nu cumpăra nimic fără să citeşti eticheta produsului, fără să ve-
rifici cărei grupe de vârstă i se adresează şi pentru ce grupă de
vârstă e interzisă. Nu desconsidera aceste avertismente, chiar



dacă copilul tău e genial, chiar dacă plânge şi se dă cu fundul de
pământ că el vrea jucăria aceea!

• Verifică tu însuţi jucăria să vezi cât de uşor se poate desface în
bucăţi suficient de mici pentru a putea fi înghiţite, băgate în
urechi sau nas, ori dacă are părţi suficient de ascuţite sau tăioa-
se încât să-I poată înţepa sau tăia sau arcuri şi c1emeîn care să-şi
poată prinde degetele.

• Mare atenţie şi la baterii! Sunt extrem de toxice, mai ales cele
care conţin plumb.

• Preferă jucăriile de lemn, mari, mai ales pentru copiii foarte mici.
Sunt mai sigure, mai puţin toxice. Ei au mania de a le duce la
gură (e felul lor de a cunoaşte ceva tot aşa cum o pisică miroase)
şi de a le desface în bucăţele (pe care, apoi, le înghit sau şi le
bagă în nas/urechi).

• Evitaţi jucăriile mari, de pluş şi cele umplute cu mărgeluţe de
plastic pentru copiii mici, dar şi brăţările, şiragurile de mărgele,
bijuteriile de damă din care se pot desprinde mărgele. Există ris-
cul să le înghită şi să se sufoce.

• Dacă ai o grădină, amenajează-i şi lui o groapă cu nisip unde să
se poată juca în voie.

o dată cu venirea pe lume a copilului, casa trebuie amenajată nu atât
estetic, cât practic, în vederea securizării sănătăţii şi vieţii copilului.
Cum nu-l poţi determina (şi nici nu este indicat) să stea nemişcat aco-
lo unde îl aşezi, copilul va explora întreg universul casei, ajungând
până în cele mai mici crăpături şi unghere, trăgând, dezlipind, scrije-
!ind, băgându-şi nasul şi degeţelele pe unde nici cu gândul nu ajungi.
Dacă ai un copil buclucaş, fii cu ochii în patru. Dacă ai un copil cu-
minte, fii cu ochii în zece!Tocmaiacesta te va surprinde cel mai mult,
aşa că nu lăsa să-ţi scadă vigilenţa.

• Podelele. Copiilor le place să meargă desculţi pentru că talpa le
permite o cunoaştere senzorială extrem de importantă: moale,



dur, aspru, pufos, lunecos etc., ei acum descoperă toate aceste
senzaţii şi creierul lor învaţă cum să păstreze echilibrul depla-
sându-se pe suprafeţe diferite. Gresia, mai ales cea foarte lucioa-
să, este nerecomandată din două motive: e rece şi favorizează ac-
cidentele. Degeaba îi baţi la cap să-şi pună papucii de casă - nu
poţi să li-i coşi de picioare şi, oricum, nici măcar botoşeii cu tălpi
aderente nu pot preveni întotdeauna accidentele sau răceala. Cel
mai bine ar fi să acoperi gresia cu o mochetă sau un covor gros.
Asemenea şi în cazul suprafeţelor acoperite cu parchet laminat
sau parchet clasic lustruit - este extrem de alunecos! Deşi mai
bun izolator termic decât gresia, parchetul e bine să fie acoperit
cu mochete sau covoare moi şi groase, care să nu alunece. Copi-
ilor le place să stea şi să se joace pe jos. De ce să îi cicălim fără
contenire, de ce să îi supunem riscului unor accidente stupide
sau îmbolnăvirilor? Ce e mai preţios: decoraţiunile interioare sau
sănătatea copilului?

• Pereţii şi lemnăria. Copiilor le place la nebunie să "scrie", să de-
seneze şi să scrijelească pereţii casei, să cojească tapetul, tencu-
iala, să-şi lipească mucii şi alte "produse" (la fel de interesante
pentru ei) ale propriului corp pe ziduri, uşi, canapele etc. "Nu e
voie!JJspus de un milion de ori pe zi devine, după un timp, un
simplu refren. Cel mai bine este să prinzi nişte coli de hârtie un-
deva, la nivelul lui, unde să-şi manifeste talentele de grafician
(pe pereţi/uşi, în piuneze, cu bandă adezivă etc.). Aceste "pân-
zeJJ pot fi înlocuite uşor, zilnic şi chiar păstrate în "arhivăJJ. O
mică tablă de scris şi cretă colorată sau o tablă cu pilitură de fier
şi creion magnetic (pe care o poate duce peste tot cu el) sunt mi-
nunate şi mai temperează pornirile de adept al genului graffiti.
Nu-ţi recomand să-ţi zugrăveşti casa, să faci "îmbunătăţiri" şi re-
decorări până când copilul nu are măcar cinci ani. Decât dacă ai
bani şi plăcere.

• Mobila. Dacă e veche, mai las-o câţiva ani. Dacă e nouă, trage
aer în piept, dă repede la cusut nişte huse rezistente şi ieftine
pentru canapele şi fotolii, altfel vor suferi "atacuri barbareJJ (ca
şi pereţii, uşile). Încearcă să fixezi orice corp de mobilă cât mai
bine în perete şi pe podea astfel încât să evitaţi accidentările.



Înlătură (pe cât poţi) uşile vitrinelor de sticlă, încuie dulapu-
rile şi ţine bine cheile (tare le mai place să se ascundă în du-
lap, printre mantouri şi costume, dar se pot sufoca), strânge bi-
belourile şi ornamentele de la nivelul lui, pune-le cât mai sus
sau, şi mai bine, în cutii de carton, la păstrare. Multe aseme-
nea ornamente au bucăţi ce se pot desprinde (chiar prin forţa-
re) din întreg, putând fi înghiţite de copil sau pot ajunge în
urechi şi nas (au predispoziţie să-şi introducă tot felul de mă-
runţişuri în orificiile de care dispun ori să le înghită). Riscul
e major!

• Prizele şi cablurile electrice. Ascunde-le, izolează-le. Montează
prize sigure, special create pentru casele cu copii.

• Bucătăria. Ţine oalele şi cratiţele de pe plită cu mânerele înspre
interior, să nu poată să le tragă, încinse, să şi le răstoarne în cap.
Cele mai multe arsuri şi opăriri se produc în casă şi, în 80% din
cazuri, copilul este atât de serios rănit, încât are nevoie de o gre-
fă de piele!

• Focul. Ebine să nu foloseşti chibrituri cât timp copilul e mic, mai
sigur e un aprinzător electric. Şi brichetele sunt periculoase. Nu
i le lăsa la îndemână şi preferă-le pe cele cu aprindere piezoelec-
trică. Sunt mai sigure. Dacă micul piroman nu se lasă cu una cu
două, ca să-i tai pofta de a se juca cu focul, du-l într-o vizită la
un spital de arşi. Va fi o experienţă pe care nu o va uita. Luaţi cu
voi flori, jucării, baloane colorate spre a le dărui copiilor în su-
ferinţă.

• Cuţitele de gătit. Ţine-le la adăpost de el pentru că, văzându-te
cum le mânuieşti de uşor, crede că şi el este în stare, nu are idee
că, pentru el, se transformă într-un adevărat iatagan cu care îşi ia
zilele sau îşi scoate un ochi!

• Vesela. Atenţie unde ţii farfuriile de porţelan, ceştile şi pahare-
le. Cum nu le poate ţine bine în mâini, riscul de a le scăpa, spar-
ge în bucăti si tăia în cioburi este mare. Lasă-i la îndemână ve-, ,
selă din tablă şi plastic. E mai uşoară, mai manevrabilă şi mai
sigură.

• Chimica lele. Atenţie unde ţii detergenţii, înălbitorii, medicamen-
tele şi termometrul cu mercur. Sper că la adăpost de el, bine în-



chise în dulapuri. Caută ca medicamentele să fie în recipiente
prevăzute cu capace de siguranţă.

• Supraveghează-I când se spală pe dinţi să nu înghită pastă ori să
folosească mai multă decât are nevoie.

• Atenţie la fierul de călcat cât timp este încins. Nu-l scăpaţi din
ochi, nu-l lăsaţi pe jos.

• Cosmeticele ~i lamele de ras pune-le la adăpost. Copilul va încer-
ca să te imite, dar se poate tăia cu lama sau îşi poate băga creio-
nul dermatograf în ochi pentru că nu ştie cum să le manevreze.
Explică-i fetiţei tale că nu-ţi poţi face conturul ochilor cu creioa-
ne colorate, pixuri sau carioci - ea vede în toate un creion der-
matograf. Există riscul să-şi irite ochii şi să se accidenteze grav!

• Cada. Ţine pe fundul căzii de baie un preşuleţ de plastic antide-
rapant. E bun pentru toată lumea. O mulţime de accidente stu-
pide se petrec în baie, prin alunecare.

• Atenţie şi unde îţi ţii încălţămintea, dragă mamă. Fetiţele (une-
ori şi băieţii) au o manie de a se încălţa cu pantofii tăi (vor să fie
ca tine!) şi se împiedică, cad, se lovesc la cap, îşi pot luxa picioa-
rele, mâinile (eu am fost la un pas să-mi scot un ochi împiedi-
cându-mă astfel, deşi aveam 9 ani!). Nu-i lăsa, nu-i încuraja, ţi-
ne-ţi încălţămintea (mai ales pantofii cu tocuri înalte şi ascuţite!)
bine închisă undeva.

• Mare atenţie şi la plantele din casă. Unele, cum sunt dracena şi
leandrul, sunt toxice. Altele au spini, ţepi şi frunze ascuţite în
care se pot răni. Interesează-te la o florărie sau consultă un atlas
botanic.

• Nu ţine chei în uşile din casă şi zăvoare la îndemâna copiilor, ci
mută-le cât mai sus, unde ei nu pot ajunge ca să nu poată descu-
ia şi încuia. Dacă se încuie în baie, alunecă şi i se face rău, până
spargi tu uşa, poate să fie prea târziu. Nu lăsa cheia la camera lui
şi la nici o cameră din casă, însă poţi să ai un zăvor la dormito-
rul tău (unde el nu ajunge) ca să eviţi apariţia lui la vreo scenă
erotică.

• Asigură ferestrele şi u~ile balcoanelor să nu poată să le deschidă
şi să se aplece în afară. Sitele fixe sunt foarte indicate, dar nu
sunt suficiente.



De multe ori, ie~irilecu ma~ina se pot transforma în adevărate expe-
diţii, mai ales dacă drumul pe care îl avem de străbătut e lung. Mulţi
dintre copiii mici n-au fost obi~nuiţi să poarte până acum centura de
siguranţă, alţii s-au învăţat să călătorească pe scaunul din dreapta ~o-
ferului ori ţinuţi în braţe de un părinte. Ce e de făcut?

• Nu ne răstim, nu ţipăm, nu-i bruscăm. De ce să ne umplem de
nervi? Dacă sunt prea mici, fac o criză de toată frumuseţea. Dacă
sunt suficient de mari încât să-şi desfacă centura, vor căuta să te
fenteze ca să-ţi facă în ciudă. De ce să stai cu ochii pe ei în loc să
fii atent la drum? Dacă nu-şi ţine centura legată şi nu stă acolo
unde îi este locul, maşina nu porneşte sau, dacă eşti în trafic,
tragi pe dreapta.

• Poţi să le oferi alternative: a) rămân acasă (singuri sau în grija al-
tor adulţi pentru că voi vreţi să vă continuaţi programu1); b) mer-
geţi cu alt mijloc de transport (dar faceţi în aşa fel încât să sune
cvasiimposibil să mai prindeţi trenul sau autobuzu1); c) toată fa-
milia rămâne acasă şi nu face nimic. Crede-mă, copiii sunt atât
de încântaţi să plece în excursie cu maşina, încât alternativa de
a se plictisi acasă nu le va surâde deloc. Nu-ţi fie frică de puţină
cacialma, chiar dacă ei spun sfidători lIda, rămânem acasăIJ

• În
clipa în care faci cale întoarsă şi începi să cobori bagajele din ma-
şină, se vor răzgândi. Ei doar te pun la încercare, de aceea e bine
să le arăţi că te ţii de cuvânt.

• Pentru o supraveghere eficientă şi comodă, cumpără-ţi un "apa-
rat de măritlJ de la orice magazin auto, aparat pe care îl montezi
în stânga oglinzii retrovizoare din interior.

• Este foarte bine să-i explici copilului schimbarea de regulament
tratându-l ca pe un adult şi vorbindu-i în cuvinte puţine şi sim-
ple: aşa ne ferim de accidente, de durere şi de tot felul de lucruri
neplăcute. Acesta este regulamentul, trebuie să-I respectăm. Foar-
te important este să fii convingător, să nu uiţi tu însuţi să-ţi
prinzi centura şi să nu bombăni, de faţă cu el, nemulţumirile tale
la adresa noului Cod rutier.



• Nu este cazul să-i ameninţi cu "nenea poliţistulJl pe post de
bau-bau (copiii trebuie să fie educaţi în spiritul încrederii faţă
de poliţişti, să li se adreseze fără frică în caz că se pierd ori au ră-
tăcit drumul ori au nevoie să afle o adresă ori dacă văd că cine-
va nu-i lasă în pace etc.).

• Dacă aveţi un drum mai lung de făcut, e bine să te asiguri că au
fost la toaletă, asta ca să nu înceapă să se foiască, să se smiorcă-
ie şi să vrea să facă pipi din cinci în cinci minute.

• La drum lung, se plictisesc. E bine să le vorbeşti, să-i rogi să ob-
serve ceva (de pildă, maşinile de o anumită marcă sau culoare de
pe şosea), să le dai o preocupare. Util este să le iei jucăria prefe-
rată, dar atenţie să nu aibă margini şi colţuri care să-i poată răni
la vreo frână sau curbă.

• Plictiseala copiilor poate deveni un factor extrem de stresant pen-
tru şofer, mai ales dacă încep să se bată, să se hârjonească sau să
arunce cu lucruri. Cântaţi împreună, număraţi, jucaţi "FazanJl

,

cere-le să povestească ceva.
• În caz de ceartă, nu încerca să-i potoleşti din mers. Nu poţi fi şi

atent la trafic şi rezolva disputa dintre ei. Cel mai bine este să
opreşti maşina, dar nu brusc - se pot speria. În loc să le spui ce
vrei să facă ei (să se potolească, să tacă, să nu se bată), spune-le
ce ai de gând să faci tu: "Nu pot conduce maşina în siguranţă, nu
vreau să fac un accident, aşa că stăm pe loc până când vă liniştiţi
şi am să pot fi atent la drumJl

• Procedează la fel şi atunci când îşi
desfac pe furiş centurile de siguranţă. Dacă aplici procedeul de
câteva ori vorbindu-le calm, serios, pe urmă va fi suficient nu-
mai să încetineşti şi să opreşti maşina, vor pricepe imediat de ce
ai procedat aşa şi vor evita astfel de incidente.

• În caz că ai mai mulţi copii, stabileşte locul fiecăruia în maşină
înainte de a pleca prin tragere la sorţi sau prin rotaţie, în aşa fel
încât să eviţi disputele de ultim moment. Cui nu-i convine ce a
tras la sorţi, rămâne acasă. Încă şi mai bine ar fi să-i laşi pe ei
să-şi decidă locurile.

• Leagă jucăriile bebeluşului de scaun. În timpul mersului, nu te
poţi apleca pe jos să i le tot ridici. Copilul va învăţa repede să le
recupereze trăgând de sfoară sau lanţ.



• Dacă e prea mic şi nu ajunge la fereastră, ca să nu se plictiseas-
că, lipeşte pe geam sau pe portieră un afiş colorat, un desen, ceva
care să-I înveselească şi schimbă-i-1cât de des poţi. Discută cu el
despre ceea ce observă în desen.

• Poţi să-i fixezi un volan de jucărie în faţa lui, pe spătarul scau-
nului din faţă, în aşa fel încât să se joace "de-a condusullJ

• Îl va
ţine ocupat destul de mult timp.

• Atenţie vara la părţile metalice ale maşinii! Ar fi bine să le aco-
peri pe cele din interior să nu se încingă. Copilul se poate atin-
ge de ele.

• Să ai la îndemână pungi de plastic sau de hârtie pentru cazul în
care i se face rău copilului şi vomită.

• E bine să ai în maşină: apă (nu sucuri sau lapte pentru că,
dacă se varsă, acestea pătează hainele şi tapiţeria şi devin li-
pici oase), sandvişuri, sticks-uri, fructe - ca să aibă ce ronţăi
(e şi asta o ocupaţie), o punguţă pentru gunoi, şerveţele (de
preferinţă umede), jucării moi, cărţi cu poze, casete audio cu
cântecele sau povestioare (sau alege un post de radio care să
fie mai pe gustul lor). Jucaţi jocuri de observaţie şi, din când
în când, cântaţi. Toate acestea sunt bune şi pentru dumnea-
voastră - previn monotonia, aţipirea la volan şi menţin aten-
ţia trează.

• Foarte utile sunt o umbrelă (care să-I ferească de soare vara) şi
un prosop flauşat pe scaunul bebeluşului ca să-i absoarbă trans-
piraţia - el e înghesuit acolo ca într-o cocă de plastic.

• Nu-i lăsa închişi în maşină vara, la soare, sub nici un pretext, nici
măcar cinci minute. În maşină se poate face brusc atât de cald,
încât copilul să moară!

7.3 În oraş

• Încalţă-1cu pantofi moi, comozi, ca să nu se împiedice, să nu obo-
sească.

• Ţine-l de mână, întotdeauna spre interior, tu să fii mereu către
carosabil ca să-I expui mai puţin la riscul unui accident.



• Dacă are obiceiul să se smucească, un ham e foarte util pentru
copiii mici. Dacă e destul de mare, explică-i că dacă fuge de lân-
gă tine, indiferent de pretext, îl poţi pierde în mulţime, se poate
accidenta. Nu tolera un asemenea comportament şi du-l direct
acasă dacă nu înţelege de vorbă bună.

• Stabileşte cu el, încă de când plecaţi de acasă, ce vrei să cum-
peri (dacă e cazul) şi ce ai de gând să-i cumperi lui (sau nu), aşa
încât să eviţi scenele de tipul "vreau îngheţată!", "vreau păpu-
şă" etc.

• Evită să-I scoţi din casă dacă i se apropie ora de masă. Îl va apu-
ca foamea în oraş şi, dacă e mic, face un tantrum (din cauza scă-
derii glicemiei), iar dacă e mai mare, va începe să-ţi ceară de mân-
care covrigi, prăjitură etc şi îşi va strica pofta de mâncare, aşa
încât următoarea masă e ratată.

• Nu staţi ore în şir în oraş, mai ales dacă nu aţi plecat cu maşina
personală şi el nu mai merge în cărucior. În afara faptului că în-
cep să-I doară picioarele, mulţimea şi zgomotele devin obositoa-
re şi agasante. Prea multe impresii simultane, prea multe percep-
ţii se îngrămădesc în creierul lui obosindu-l. Se apără de năvala
de trăiri vrând să fie luat în braţe, să doarmă şi chiar va adormi
dus în metrou sau în autobuz. Se trezeşte în scurtă vreme fără
să-şi fi făcut somnul şi e "mârâit", întors pe dos.

• Evită plimbările prin locurile cu trafic intens. Va inspira gaze de
eşapament şi mult praf, nu aer curat. Gândeşte-te că, la înălţimea
lui, nasul lui e mai aproape de pavaj, de praful răscolit de trecă-
tori şi de ţevile de eşapament.

• Dacă trebuie să mergeţi pe marginea carosabil ului (de pildă, în-
tr-un sat fără trotuare), alegeţi, invariabil, partea din stânga a dru-
mului, în aşa fel încât să vedeţi din faţă maşinile care circulă pe
partea voastră. Pentru orice eventualitate, să aveţi la voi o brăţa-
ră, un cerculeţ, o bandă reflectorizantă sau cel puţin un pro-
sop/ştergar mare, alb, pe umeri. Vă face mult mai vizibili în
amurg şi pe timp de noapte. Copilul se ţine de mână înspre ex-
teriorul drumului, nu spre interior (înspre maşini).

• Ţine în geantă o sticlă cu apă sau ceai şi un pachet de şerveţele
umede. Copiilor li se face sete (sucurile nu potolesc setea) şi se



murdăresc uşor pe mâini, la gură şi le curge nasul când te aştepţi
mai puţin.

• Nu-l duce în oraş, pe jos, dacă e deja obosit. E fără chef şi, în cu-
rând, va obosi şi mai mult, nu te mai poţi înţelege cu el, vrea în
braţe, vrea ba una, ba alta, se smiorcăie, nu mai ascultă - de fapt
vrea să doarmă.

• Pe timp de vară, nu-i lua afară în perioada cea mai încinsă a zi-
lei (adică între orele 14 şi 17) şi îngrijeşte-te să aibă tot timpul o
păIăriuţă/şapcă de pânză subţire pe cap spre a-l proteja de inso-
laţie.

• În metrou şi în magazine, pe scările rulante, obişnuieşte-l să stea
pe partea dreaptă şi să lase un culoar de trecere pentru cei gră-
biţi pe stânga. E bine să stai tu pe o treaptă mai jos decât el, în
spatele lui (la urcare) şi în faţa lui (la coborâre) pentru a-l prin-
de dacă se dezechilibrează, să nu cadă şi să se accidenteze.

• E foarte posibil să întâlniţi câini vagabonzi în cursul plimbări-
lor voastre şi persoane cu câini în lesă. Când îi vedeţi apărând,
nu-i lăsaţi să se ducă întins la ei. Unii copii sunt sperioşi, dar al-
ţii, încântaţi de întâlnire, se reped să pună mâna pe animale. Pot
fi muşcaţi, pot fi asaltaţi. Protejaţi-i pe cei mici (mai mici de 3
ani) de întâlnirile cu animale necunoscute. Învăţaţi-i pe cei mai
mari să "facă cunoştinţă" cu câinii întinzând o mână, cu mişcări
încete, astfel încât animalul să nu se sperie, ci să poată lua în li-
nişte mirosul.

Din ce în ce mai mulţi copii căIătoresc cu avionul şi încă de la vârste
foarte fragede. Deşi este un mijloc de transport comod şi plăcut, are
totuşi inconvenientele sale pentru un copil: schimbările de presiune
la decolare şi la aterizare care îi dau dureri de urechi şi o stare de rău,
imposibilitatea de a se mişca - se vede silit să stea ore în şir într-un
s<:aun(şi dacă nici nu are loc la fereastră, ori este plafon de nori, se
plictiseşte şi mai tare), sălile de aşteptare aglomerate unde se poate
pierde în mulţime, zgomotul şi agitaţia care îl pot irita.



• Înainte de ziua stabilită pentru călătorie, nu-i face un program
încărcat. Ajută-I să fie odihnit şi relaxat.

• Îmbracă-I comod, în haine nu prea pretenţioase: în avion poate
vărsa apă, mâncare pe el. Să aibă şosetuţe în picioare şi încălţă-
minte comodă (dacă se poate, fără şireturi, să fie mai comod de
pus şi de scos) şi să-i fie cald - extremităţile se pot răci uşor în
avion din cauza aerului condiţionat.

• Nu vă despărţiţi sub nici un motiv în sălile de aşteptare, la
check-in, nu-l lăsa singur la bagaje şi nu-l trimite singur la toa-
letă chiar dacă sunteţi numai voi acolo. Aceste spaţii se pot aglo-
mera în câteva secunde şi, în mulţimea de oameni, e greu şi pen-
tru el şi pentru tine să vă găsiţi.

• Dă-i şi lui micul său bagaj (ca să-I responsabilizezi, pe de o par-
te, pe de alta pentru a avea la îndemână cele necesare lui şi să nu
te bată pe tine la cap "dă-mi cutare sau cutare lucru". Să fie un
rucsăcel pe care să-I ducă în spate, în care să-şi ţină un CD pla-
yer cu muzica preferată sau cu poveşti pe care să le poată ascul-
ta în timpul călătoriei, o jucărie (să nu facă zgomot), o cărticică
ilustrată, o hartă (pe care să puteţi urmări traseul) spre a mai
alunga plictiseala în timpul călătoriei.

• Staţi de vorbă (cu voce joasă) în timpul călătoriei spre a nu-l lăsa
să se plictisească şi să se foiască, să-i deranjeze pe cei din jur. Pri-
viţi pe fereastră cât puteţi mai mult.

• Învată-I să se dezmortească stând pe loc: să întindă mâinile si pi-" ,
cioarele, să mişte degeţelele, să-şi mişte capul. E şi util, şi îi mai
consumă din energie.

• Dă-i să bea apă, nu sucuri. În timpul călătoriei cu avionul, orga-
nismul se deshidratează, oboseşte, copilul devine agitat, iritat. E
mai bine să facă pipi de câteva ori decât să se deshidrateze.

• Poţi lua cu tine un pachet de cărţi de joc (mai ales dacă e o călă-
torie lungă, ai nevoie de variaţie).



Este foarte sănătos ca, pe timpul verii, copilul să se bucure de razele
soarelui. Este cea mai bună sursă de sintetizare naturală a vitaminei
D şi de fixare a calciului în oase, deci de combatere a rahitismului.

Soarele însă nu poate fi luat tot odată, într-o singură priză, aşa cum
încearcă mulţi care, din prima zi la mare, stau pe plajă ore în şir, in-
clusiv la amiază, provocându-şi arsuri şi insolaţii. Un copil e cu atât
mai sensibil la expunerea la soare cu cât este mai mic, aşa că trebuie
luate măsuri serioase de protecţie.

Copiilor le plac la nebunie jocurile cu apă. Ar sta de dimineaţa până
seara în mare, la piscină sau cu picioarele în baltă, dar atenţie mare!
Anual, zeci de copii mor înecaţi transformând vacanţe şi ieşiri la iar-
bă verde în tragedii.

Ponturi utile:
• Nu-I ţine cu capul descoperit în timpul zilei, mai ales între orele 10 şi 17. Se

poate insola grav. Nu vrea să ţină păIăriuţa pe cap, nu mai stă la plajă. Scurt. Îi
cade ca "din greşeală", i-o pui la loc imediat. De tertipuri nu duce el lipsă, însă
tu trebuie să ştii una şi bună - pă/ăriuţa pe cap.

• Nu-I duce la mare fără o pregătire anterioară - câteva ore în câteva zile de pla-
jă acasă. La mare, din cauza apei şi a nisipului, radiaţia solară este şi mai inten-
să şi o piele care nu a mai fost expusă, mai ales una delicată ca a copilului, se
arde foarte uşor.

• Nu-I ţine la plajă, direct, sub razele soarelui între orele 11 şi 16. Soarele arde pu-
ternic în timpul amiezii. EIare nevoie de ultraviolete. Staţi la plajă între orele 9
şi 11 (mai devreme poate fi prea răcoare pentru el din pricina brizei) şi după ora
16. Nicichiar sub umbrelă nu e OKsă-I ţii pe plajă între aceste ore pentru că ra-
diaţia solară este reflectată de nisip şi de apă şi tot îl "prăjeşte". Du-I să mănân-
ce, să doarmă şi să se joace undeva la umbră (dar nu pe plajă!) în tot acest in-
terval.

• Foloseşte loţiuni cu factori de protecţie solară (în primele zile, cu un factor de
protecţie superior, apoi mai mic spre finalul sejurului) şi creme hidratante pen-
tru după plajă. Loţiunile de protecţie trebuie reaplicate de fiecare dată când
micuţul iese din apă.

• Nu-i lua ochelari de soare fără filtru UV(verifică eticheta), doar ca să-i faci un
moft. Ori îi cumperi unii cu filtru, ori deloc, altminteri, mai rău îi faci. Pupila lui



nu se mai contractă (cum ar face-o în mod natural la lumină puternică) şi, prin
lentilele fără filtru, ultravioletele ajung direct pe retină, distrugând-o.

• Nu-I lăsa singurîn apă, nici chiar la mal. Mai ales la mal se poate îneca pentru
că aceasta este zona de spargere a valurilor. Un val mai puternic care îl loveşte
din spate şi-I trage la fund îl sperie, trage apă pe nas şi tragedia e gata. Anual,
litoralul, dar şi lacurile şi ştrandurile îşi iau tributul de sânge şi multe victime
sunt copii.

• Asigură-te că are o vestuţă de salvare, un colăcel sau nişte manşoane gonflabi-
le la mânuţe, chiar dacă ştie să înoate, chiar dacă eşti şi tu cu el. Paza bună tre-
ce primejdia rea.

• Dacă fuge de la cearşaf, e pericol să se înece sau să se rătăcească (pe plajă, în
mulţimea de trupuri în costume de baie, oricine se poate pierde). Nu negocia cu
el, nu-I cicăli, aplică-i o corecţie pe loc: du-Ila hotel sau la o terasă şi spune-i că
nu reveniţi decât atunci când se decide să te asculte şi să nu mai plece de la cear-
şaf fără tine.

• Nu intra cu el în apă dacă marea e agitată, nici dacă face tărăboi. Ca să eviţi
circul, îngrijeşte-te să ai cu tine măcar o găletuşă în care să care apă să se
joace, o mini piscină gonflabilă unde să poată să se linciurească în voie (ei se
simt bine şi în doi litri de apă!) sau du-Ila piscina hotelului (dar nu-I scăpa
din ochi!). Chiar şi într-un bazin pentru copii, se pot întâmpla accidente: co-
piii mai mari sunt mai agitaţi, neatenţi şi-i pot accidenta pe cei mici, îi pot
îmbrânci, ba chiar pot face şi glume proaste ori îi pot antrena în jocuri care,
pentru unul de 8 ani, sunt simple hârjoneli, dar pentru un copil de 4 se pot
dovedi fatale. În apă, copilul trebuie supravegheat non-stop, de la o distan-
ţă de câţiva centimetri.

• Sunt părinţi care cred că cel mai uşor îţi înveţi copilul să înoate aruncându-I în
apă. Mie, personal, chiar dacă metoda dă, uneori, rezultatele scontate, mi se
pare un act de sadism şi un risc pe care nu mi I-aş asuma niciodată. O mulţime
de oameni nu mai pot să înveţe niciodată să înoate pentru că au căpătat frică
de apă după o asemenea experienţă. Copiii trebuie să înveţe să înoate într-un
bazin mic, sub îndrumare avizată.

• Evitaţi scăldatul în ape curgătoare. Sunt reci, rapide, au vârtejuri periculoase şi,
pe fund, mâl şi pietre lunecoase, cutii de conserve şi sticle sparte. Te poţi îneca,
tăia, lovi, ca să nu mai spun că poţi răci zdravăn. Nici heleşteele, lacurile de acu-
mulare şi bălţile nu sunt indicate: în afară de faptul că toate prezintă pericol de
înec, aceste ape sunt invadate de o mulţime de microorganisme (protozoare,
amibe) care dau infecţii şi parazitoze grave, plus dejecţii toxice de la ferme şi alte
substanţe nocive care sunt ingerate. Dacă micuţii fac scandal, strângeţi tot, ple-
caţi acasă. Confruntaţi cu o asemenea alternativă, copiii revin la sentimente mai
bune.

• Nu vă duceţi nici singuri şi cu atât mai puţin cu copiii la plajă pe taluzurile be-
tonate ale acumulărilor de apă! Pericolul de înec este maxim.



• Când mergeţi la iarbă verde, Iăsaţi-i pe copii să se descalţe. Adoră să alerge des-
culţi pe iarba moale. Înainte însă curăţă locul şi îndepărtează eventualele hâr-
tii, sârme, cutii de conserve, baterii uzate şi sticle lăsate de alţii înaintea voas-
tră, adunându-Ie într-o pungă. Lasfârşitul zilei, învaţă-i să cureţe după ei.



8. Spaimele copilului,
intre real ,i imaginar

"Sănătatea mintală viitoare a copilului
nu depinde de prezenţa sau absenţa căpcălI-
nilor în viaţa lui imaginară. Depinde de Sl'-

luţia pe care copilul o găse~te la problema
căpcăunilor. "

[Selma Fraiberg, "The Magic Years"J

Copilul trăieşte cu mult mai intens decât adulţii, într-o lume pe
care nu o cunoaşte prea bine, unde un căţeluş poate fi un animă-
luţ simpatic, dar şi un monstru mare şi fioros, unde anumite zgo-
mote îl amuză, altele îi bagă frica în oase. Imaginaţia lui bogată,
graniţa străvezie dintre imaginar şi real, emoţiile confuze, toate
dau copilului spaime iraţionale. Tot ce îşi imaginează el devine
real.

Desigur, un adult le poate găsi stupide, hilare, poate chiar ridicole.
Unii (mai ales taţi) se simt ofensaţi să aibă un fiu fricos. Reacţia lor
este de a discredita cu un gest, cu un cuvânt, cu o grimasă aceste spai-
me, crezând că astfel copilul, gata, s-a şi liniştit. E greşit şi, mai ales,
dăunător pentru copil. Spaima lui se poate transforma într-o fobie,
copilul devine încă şi mai speriat, mai temător şi face un atac de pa-
nică când te aştepţi mai puţin.

Spaimele nu sunt simple fantasmagorii, ci realităţi palpabile de care
un părinte conştiincios, atent şi iubitor nu are cum să nu ţină seama.

Copiii se pot teme de incredibil de multe lucruri: de umbre, de apă,
de rănire, de chipurile unor oameni, animale, de întuneric, de
moarte, de păianjeni, pene etc. Cauzele sunt dintre cele mai diver-
se.



Ponturi utile:
• Prima grijă este să-I linişteşti. Pentru asta, tu trebuie să fii personificarea cal-

mului: ia-l în braţe, mângâie-I, vorbeşte-i molcom, susurând liniştitor cuvinte-
le. Important este ca el să se simtă din nou ocrotit şi în siguranţă.

• Dacă el ţipă, nu intra în panică, nu agrava situaţia agitându-te şi ridicând vocea
(..Vaide mine, ce s-a întâmplat?") sau reproşându-i ("Doamne, în ce hal m-ai
speriat? De ce ţipi aşa?"). Tot ce faci este să îi măreşti panica.

• Nu-I ridiculiza - îl faci să se simtă prost, inferior, poate chiar să creadă că nu-I
mai placi. "Lasă prostiile şi nu te mai purta ca un papă lapte" nu-I face să se sim-
tă mai în siguranţă, ci dimpotrivă, mai nesigur pe el, mai timid, mai fricos, mai
vulnerabil.

• Nu te lansa în explicaţii savante, mai ales dacă micuţul e paralizat de frică. Tre-
mură ca un pisoi şi nici măcar nu te aude.

• Dacă e un coşmar care se repetă sau copilul capătă o obsesie (că are monştri sub
pat), stai de vorbă cu el, roagă-1 să-ţi povestească ce se întâmplă, de unde vin
monştrii, ce vor să-i facă, unde vor să-I ducă, pe un ton calm, dar cu toată serio-
zitatea, altfel îl inhibi şi nU-ţi mai spune nimic. Eimportant să înţelegi de unde
îi vine frica, cu ce sau cu cine seamănă monştrii care îl ameninţă, ce crede el că
se ascunde în întuneric etc. Dezleagă-i limba cu tact şi delicateţe ca să ştii cum
poţi să-I ajuţi. Dacă prezenţa unor persoane îl face să intre în panică, poate fi şi
un semn că acestea l-au bătut, l-au bruscat, ameninţat sau chiar abuzat sexu-
al (şi el nu ţi-a vorbit despre toate acestea de frică şi ruşine).

• După ce afli care e problema, căutaţi împreună solUţii. Nu trebuie să fie re-
ale, ci doar să sune logic. De pildă, dacă îi este frică de ceva ce se ascunde
după un dulap, umple spaţiul dintre perete şi mobilă cu o saltea/o pătură
etc., aşa încât să nu mai rămână loc să încapă şi arătarea care îi bântuie nop-
ţile. Uneori, o mică lampă de control pe hol sau o veioză aprinsă poate să re-
zolve necazurile, alteori ai nevoie de mai multă răbdare şi imaginaţie. Dacă
un urs este cel care îl tot necăjeşte seară de seară, promite-i că stai la pândă
să-I vânezi. A doua zi, spune-i că l-ai împuşcat (va dori să ştie ce s-a întâm-
plat cu ursul).

• Seara, un obiect de îmbrăcăminte de-al tău aşezat în pătuţullui îl poate linişti
în timpul somnului pentru că el îţi simte mirosul şi se simte ocrotit şi în sigu-
ranţă - "sunt cu mama, nimic nu mi se poate întâmpla".

• Spaimele copilăriei sunt trecătoate şi dispar după un timp. Dacă la el se tot adu-
nă, consultă un medic.

• Manifestă înţelegere faţă de spaimele lui, dar vezi să nu te păcălească. Uneori,
ca să te determine să-I laşi să doarmă cu tine, poate pretinde că îi este frică de
cineva care s-a băgat sub patul lui. Vei şti din vocea lui dacă doar se smiorcăie
sau, realmente, se teme.

• Încearcă prin tot ce faci să-I ajuţi să capete încredere în sine. (Vezi recomandă-
rile de la "Nevoia copilului de încredere".)



• Nu-I ameninţa (ca să-I disciplinezi) cu poliţistul, omul cu sacul, diavolul, vrăji-
toarea cea rea, părăsirea lui, injecţia, doctorul etc. Se va alege cu o spaimă de
toată frumuseţea!

Fii pregătit să întâmpini probleme (coşmaruri, comportament iraţio-
nal, episoade de enurezis) atunci când copilul:

• suferă un traumatism (a căzut, l-a atacat un câine, aţi avut un ac-
cident de maşină etc.);

• suferă o pierdere (a murit cineva drag din familie sau s-a produs
o despărţire de cineva drag, un părinte/frate, pentru o lungă pe-
rioadă de timp, prin divorţ, plecare la lucru) sau numai a partici-
pat la o înmormântare (copiii au, în mod natural, o spaimă cum-
plită de moarte şi, mai ales, de morţi!);

• pur şi simplu trece printr-o perioadă de stres (venirea pe lume a
unui frăţior, schimbarea grădiniţei, a educatoarei);

• este supus abuzului sexual şi! sau violenţei (fie de la membrii fa-
miliei, fie de la oameni din afara casei).

Cel mai bine ar fi să stai cu el seara, să-I mângâi şi să-I alini, să-i ci-
teşti ceva sau să discutaţi despre ceva plăcut înainte de culcare, să pe-
treceţi mai mult timp împreună peste zi, să-I copleşeşti cu atenţie şi
dragoste. În cazuri dramatice, când copilul a fost abuzat ori trauma
este foarte puternică, consultarea unui specialist şi terapia sunt abso-
lut necesare pentru ca urmările să fie minimizate.

8.1Spaima de a fi părăsit de părinţi,
de a nu mai fi iubit, de a fi alungat de acasă

Motivul îl constituie ameninţările deşarte făcute, adeseori, în glumă
de părinţi sau la nervi, dar pe care copiii le iau foarte în serios (am
văzut cazul Elisabetei de 5 ani). Din păcate, o mulţime de părinţi îşi
ameninţă astfel copiii, fără să-şi închipuie ce coşmaruri le stârnesc şi



de câte dovezi de iubire vor avea nevoie ca să-i convingă că aşa ceva
nu se va întâmpla. Nu-i spune niciodată "plec la alt copil", "nu te mai
iubesc", "te dau la ţigani", "îl chem pe omul cu sacul să te ia".

Pune-te în locul lui: dacă soţul ţi-ar spune (evident, în glumă): "Nu te
mai îmbrăca cu capotul acela că mi se face rău când te văd şi mă duc
la secretara mea", ţi-ar veni să râzi sau te-ar muşca gelozia? Dacă so-
ţia ţi-ar spune pe tonul cel mai serios (chiar dacă râde în sinea ei):
"Dacă te mai îngraşi mult, să ştii că divorţez", cum ai primi această
ameninţare? "Ha, ha, ce glumă bună", desigur, însă prima dată când
întârzie şi uită să-ţi dea un telefon, te şi gândeşti - "dacă n-a glumit?".
Devii gelos, neliniştit şi până şi cele mai nevinovate lucruri (cum ar fi
schimbarea coafurii) devin un motiv de suspiciune şi anxietate.

Nu folosi niciodată asemenea ameninţări (dacă obişnuiai, uită de ele)
şi dă-i copilului tău, de fiecare dată când trebuie să vă separaţi, chiar
şi când pleci la cumpărături sau îl laşi la grădiniţă, asigurări că te vei
întoarce la el. "Mama pleacă acum la serviciu şi tu rămâi aici cu toţi
copiii şi doamna educatoare şi când termini, mama e aici să te ia aca-
să. Îţi promit." Important este să te ţii de cuvânt şi să vii atunci când
i-ai promis, să nu întârzii - îi dai motive de suspiciune. Dacă îl apu-
că, brusc, o angoasă, asigură-I că îl iubeşti şi nimeni şi nimic nu o să
yă despartă.

Nici ţie ca adult nu-ţi place întunericul. Şi cel mai mic zgomot te face
să tresari. Nici măcar în casă, noaptea, dacă eşti singur, perspectiva
nu te prea încântă. Psihologii ne spun că nu atât întunericul ne spe-
rie, cât liniştea şi nemişcare a care îl însoţesc.

Copiii se pot trezi brusc în timpul nopţii, pentru că le este rău sau au
,isat urât. Întunericul şi liniştea sunt populate de fiinţe fantasmago-
rice. Uneori, chiar păpuşa favorită proiectează umbre groteşti pe pe-
rete, în palida lumină a lunii.



Imaginile urmărite la televizor, în ajun, le pot aprinde imaginaţia, de
aceea, nu-l lăsa să vadă chiar toate filmele de groază! Şi imaginile bu-
letinelor de ştiri pot fi şocante. Discuţiile celor mari despre spirite,
viaţa de după moarte îl pot bulversa, atenţie deci chiar dacă, pe mo-
ment, copilul nu pare să le dea nici o atenţie, ci este concentrat asu-
pra unui alt lucru. "Antenele" lui lucrează!

Singurul lucru pe care poţi să-I faci este să-I linişteşti şi să nu încerci
să-I determini să nu se mai teamă folosind argumente logice - spai-
ma e iraţională. Lasă-i uşa camerei întredeschisă, o mică lumină de
control, nu-l mai cicăli în timpul zilei şi nu-l mai face să se simtă vi-
novat de toate cele, ajută-I să petreacă mai mult timp în compania al-
tor copii. Ei între ei se pot linişti foarte bine.

Multe aparate electrocasnice produc zgomote puternice şi sunt înso-
ţite de mişcări rapide şi puternice (aspiratorul"înghite" lucruri, us-
cătorul de păr aduce un "vânt" puternic, blenderul se roteşte cu mare
viteză). Pornite brusc, în apropierea copilului, îl iau prin surprinde-
re, îl înspăimântă, îl fac să plângă isteric şi chiar să facă pe eLMai ales
în jurul vârstei de un an şi jumătate, aceste spaime sunt foarte frec-
vent întâlnite. Apar din senin şi dispar la fel, dar, între timp, evită-le.
Du-Ila oarecare depărtare de tine şi de aparatul pe care vrei să-I uti-
lizezi, avertizează-I ce ai de gând să faci, dar rămâi în câmpullui vi-
zuaL Porneşte şi închide aparatul de câteva ori, scurt, ca să vadă că îl
controlezi, apoi pune-l în funcţiune şi fii cât mai expeditiv.

Nu lăsa televizorul, radioul sau CD player-ul cu volumul la maxim.
Îi stresează. Atenţie la muzica pe care o asculţi - cea psihedelică îi
irită, cea prea gravă îi poate înfricoşa. Eu, de exemplu, la trei ani,
aveam încă oroare de primele acorduri din "Rapsodia română" a lui
Enescu ce însoţea un filler al TVR şi mă ascundeam sub masă, sub o
pernă (eram în stare să mă ascund şi în gaură de şarpe), până se ter-
mina.



Este foarte naturală. Copiii se tem instinctiv de înec. Nu încerca
să-I înveţi să înoate aruncându-l în apă (pe lângă faptul că se poa-
te îneca, face un atac de panică ~ise prea poate să rămână cu aceas-
tă spaimă pentru tot restul vieţii). Şi atunci când îl speli, atenţie
mare: se teme de jetul de apă, de du~, de o cadă prea mare pentru
el ~ide intratul în apă. Nu-l brusca, nu-l stropi, nu insista să-I speli
în forţă, în pofida chiuielilor ~iplânsului lui, numai ca să termini
mai repede să nu răcească. Ajută-I să-~i învingă frica de apă gra-
dat: mai întâi, într-o cădiţă, în picioare, unde doar îl săpune~ti ~i
îl c1ăte~ticu un bureţel, apoi, pasul următor, îi torni ~iapă în cădi-
ţă - câţiva centimetri - ~i, abia pe urmă mai încerci cada mare,
unde pui doar puţină apă. Dacă vrei, pune-ţi pe tine un tricou ~i
pantaloni scurţi ~i intră cu el. Arată-i pe altcineva sau pe o păpu-
şă ce i se întâmplă, fii calm ~irăbdător cu el, pune spumă, lasă-I să
se joace, amuză-I în timpul băii, vorbe~te-i. Când îl speli pe cap,
lasă-I să-~i ţină un prosop flau~at pe faţă să nu-i intre apă/ ~ampon
în ochi sau, ~imai bine, fă-i un colier de protecţie (ca la coafor). La
spălatul pe mâini, pe faţă ~ipe dinţi, lasă-I să vadă ce se întâmplă
(învaţă mai u~or) punându-i un taburet pe care să stea ca să se poa-
tă privi în oglindă.

Nu-I lăsa niciodată singur, nesupravegheat'in cada sau cădiţa cu apă!
Se poate ineca şi in câţiva centimetri de apă.

Aşa cum ţie îţi este frică să nu faci ceva gre~ti,~icopilului tău îi este
frică. Mai ales dacă ~tiecă ge~ealalui este urmată de repro~uri, umi-
linţe şi chiar pedepse. Sunt copii cărora le place să încerce orice, fără
teamă, altora le este parcă teamă ~ide umbra lor. Desigur, nici unui
părinte nu-i place să aibă un copil mototol, fricos ~iplângăcios. Toţi
îşi doresc copii activi, vioi, amuzanţi. Însă dacă micuţul tău preferă



să nu se mai joace decât să piardă, se prea poate să nu fie numai vina
lui, ci şi a ta.

Copilul căruia îi este frică de eşec este cel care se compară veşnic cu
ceilalţi şi i se pare că nu este la fel de bun ca ei. Dacă te-ai obişnuit
să-i tot reproşezi şi să-I compari cu mai vrednicul său frate sau cura-
josul lui văr, asta l-ai învăţat şi pe el să facă: el se compară acum cu
toată lumea şi niciodată nu i se pare că poate face şi el ceva. În acest
caz, încurajarea, aprecierile şi laudele sunt terapia cea mai bună. Uită
reproşurile şi cicăleala. Poate e cazul să mai cobori puţin standarde-
le - cel puţin temporar -, s-ar putea ca aşteptările tale în legătură
cu el să fie nerealiste. Caută să vezi partea bună a copilului tău, ce
poate, nu ce nu poate, şi porneşte de aici. Atitudinea de învingător
nu se clădeşte cu reproşuri, ci din mici succese.

Altor copii le este frică să îşi asume răspunderea. Au văzut pe pielea
lor (sau din experienţa celorlalţi) că, dacă stau deoparte, nu pot fi pe-
depsiţi. În cazul lor, strategia este să le stimulezi încrederea şi respec-
tul de sine dându-Ie mici responsabilităţi şi Iăudându-i pentru înde-
plinirea lor.

Alţii sunt atât de ambiţioşi, încât, pentru ei, reuşita este totul. Dacă
nu cred că pot reuşi, dacă nu trag nădejde că vor ieşi pe primul loc
într-un joc, nu se bagă. Ei vor să meargă la sigur. Fiind atât de perfec-
ţionişti, de vanitoşi şi de exigenţi cu ei, există riscul ca, mai târziu, să
devină individualişti, cusurgii, orgolioşi şi extrem de nefericiţi ori de
câte ori lucrurile nu ies perfect din punctul lor de vedere. Ei pot rata
multe momente plăcute, dar şi relaţii personale şi ocazii minunate de
afirmare în viaţă de frică să nu piardă, să nu se facă de râs, să nu fie
respinşi. Cu ei, strategia cea mai potrivită este să îi implici în jocuri şi
activităţi care presupun efortul şi reuşita colectivă, să îi încurajezi
atunci când dau greş, să nu se mai teamă că se fac de râs atunci când
sunt imperfecţi.

Alte sugestii sunt indicate şi la capitolul "Nevoia de încredere şi li-
bertate".



Ei sunt bau-baul multor copii. Nu ştiu de ce unii părinţi îşi constrâng
copiii să facă ceva ameninţându-i cu o injecţie, cu "nenea doctorul"
sau dentistul. Ba, unii dintre ei, după ce au urmărit "Supernanny",
m-au transformat chiar şi pe mine într-o figură ameninţătoare, care
"îi pedepseşte pe copiii răi". Groaznic mă doare! Mie îmi plac co-
piii, îmi place să mă joc cu ei, să stau cu ei, să discutăm şi nu am ne-
voie să-i pedepsesc ca să mă asculte. Mă întreb de ce nu se gândesc
să pună în practică ceea ce au văzut decât să mă transforme în vră-
jitoarea cea rea?

În sfârşit, dacă cei mici pot trăi cu frica de mine fără ca acest lucru să-i
afecteze în vreun fel, nu acelaşi lucru se poate spune şi în cazul me-
dicului şi dentistului. Copiii, mai devreme sau mai târziu, au nevoie
de ei şi, când ajung în cabinet, încep să urle şi să se agite înainte să fie
atinşi. Tratarea unei carii sau scoaterea dinţişorilor devine o tortură
şi, de cele mai multe ori, dentistul nici nu poate să lucreze cum tre-
buie. Cariile avansează, problemele devin tot mai grave şi interven-
ţia tot mai chinuitoare. De aceea:

• Nu folosi niciodată aceste ameninţări. (Şi nici altele!)
• Medicul, dentistul şi poliţistul trebuie să fie figuri familiare co-

pilului, nu nişte căpcăuni de care să-i fie teamă.
• Ca să-I obişnuieşti cu medicul şi dentistul, du-l pe micuţ la con-

troale regula te, chiar dacă e sănătos. Aşa se împrieteneşte cu ei,
se obişnuieşte cu instrumentarul, discută despre spălatul pe dinţi
şi igienă relaxat, calm, fără să asocieze cu ei o experienţă neplă-
cută, durere sau suferinţă.

• Cel mai indicat este să nu schimbi cabinetele medicale de fieca-
re dată. Alege bine pediatrul şi stomatologul şi du-l pe micuţ în
vizite măcar o dată la şase luni.



Copilul poate căpăta diverse fobii, care mai de care mai ciudată şi mai
hilară: de la păianjeni la furnici, de la pene (cazul meu!) la vată. Ani-
malele (mai ales câinii şi insectele) pot genera unele dintre cele mai
cumplite fobii, în afară de arhiîntâlnita c1austrofobie (frica de spaţii
închise).

Copiii mici se tem să nu se rănească. Ei raportează tot ce percep ca
pericol, durere, la propria persoană (de aceea se pot supăra groaznic
dacă păpuşa şi-a rupt mâna - cred că o doare; ori dacă le-ai dat un
biscuit rupt).

• Nu lua în derâdere astfel de fobii! Dacă e vorba despre un obiect,
lasă-I să vadă că îl foloseşti fără frică tu şi alţi oameni şi copii,
dar nu-l obliga şi pe el să pună mâna. Va decide şi singur când
va vrea să încerce şi fii gata să-I încurajezi cu vorbe blânde şi o
mină relaxată.

• Dacă fobia lui este generată de animale, foloseşte un atlas
zoologic, du-l în vizită la o grădină zoologică, spune-i poveşti
şi basme unde animalul de care se teme este un personaj po-
zitiv. Adu-i acasă o jucărie reprezentând animalul de care se
teme, să se obişnuiască cu acesta. Nu-l forţa să pună mâna sau
să se apropie de animalul de care se teme, ci lasă-I să-I obser-
ve de la depărtare. Dacă nu reuşeşti să te descurci, apelează la
un psiholog.

• Nu-l ţine închis, încuiat, nu-l pedepsi izolându-l în spaţii nefa-
miliare, întunecate, reci (de pildă, beciuri, camere întunecate, piv-
niţe etc.). Poate să facă un atac de panică şi chiar un atac de cord.
Nu ţine chei în uşile din casă (de altfel, nici nu e recomandabil,
se poate încuia şi accidenta). Dacă spaima lui se datorează unui
incident (de pildă, a rămas blocat în lift), nu-l obliga să meargă
cu liftul, ci lasă-I să urce şi să coboare pe scări. Învaţă-I cum să
se liniştească în caz că rămâne încuiat din greşeală, dă-i un fluier
pe care să-I poarte şi să poată anunţa atunci când e încuiat unde-



va. Învaţă-I că, atunci când face un atac de panică, se poate linişti
inspirând şi expirând adânc aerul dintr-o pungă de hârtie sau
printr-o batistă.

De asemenea, descoperirea diferenţelor anatomice, neînsoţită de ex-
plicaţii, poate genera spaime. Băieţeii se pot teme să nU-ţiipiardă pe-
nisul, aţia cum cred că li s-a întâmplat fetiţelor (vârsta de 3-4 ani se ţii
numeţite a "castrării freudiene" din acest motiv), iar fetiţele vor să ţitie
ce li s-a întâmplat de nu au ţii ele "în dotare" acelaţii lucru ca băieţii,
doar, în rest, sunt exact la fel. Din acest motiv, accesul la materiale cu
conţinut pornografic, mai ales la aceste vârste, poate fi ţiocant pentru
copil, provocându-i temeri cumplite (vezi "Copilul ţiisocietatea"). El
poate fi atât de îngrijorat să nu se accidenteze, încât orice e rupt sau
defect le poate stârni îngrijoarea, îi poate face să-ţii cerceteze cu stân-
jenitor de multă atenţie ţii în cele mai nepotrivite momente organele
genitale.

• Explică-i cu naturaleţe, în cuvinte puţine şi simple, cum sunt al-
cătuiţi fetiţele şi băieţii, nu-l lăsa pe el/ea să tragă singur conclu-
zii false. Foloseşte un ton relaxat şi firesc atunci când îi dai aceste
explicaţii.

• Spune-i fiului tău că şi ceilalţi băieţei sunt făcuţi la fel, inclusiv
tata, bunicul şi alte persoane cunoscute lui. Procedează la fel şi
cu fetiţa. În mod sigur, vor veni şi întrebări legate de sâni şi de
sarcină. Explicaţia trebuie să fie simplă: femeile poartă bebelu-
şul în pântec şi tot ele trebuie să-I alăpteze.

• O fetiţă care are un frate se poate simţi inferioară lui din prici-
na acestor diferenţe şi poate să se teamă că e mai puţin iubită de
părinţi. Ataşează o concluzie liniştitoare micii tale lecţii de ana-
tomie: mama şi tata îşi iubesc copiii, pe fiecare aşa cum este fă-
cut.



• Poţi să extinzi cunoaşterea şi asupra animalelor de companie,
mai ales la căţei şi pisicuţe (sau poţi începe explicaţi a cu ei). Cu
proxima vizită la ţară, arată-i şi celelalte animale.

• Nu te arăta stânjenit de această preocupare a copilului pentru or-
ganele genitale, altfel va trage concluzii greşite şi va avea per-
cepţii eronate. Trateaz-o cu naturaleţe şi simplitate. Pentru tine,
ca adult, organele genitale sunt, mai curând, asociate cu funcţia
de reproducere. Pentru un copil, ele sunt asociate cu urinare a!

• Nu-l lăsa să aibă acces la materiale pornografice sau erotice. Im-
plicaţiile sunt dintre cele mai nenorocite cu putinţă. Copilul nu
uită ce vede şi nici nu înţelege, ci găseşte singur "explicaţii". Dacă
acest lucru se produce accidental, este mai bine să vii cu explica-
ţii simple ("aşa se fac copiii") decât să-I laşi să-şi chinuiască min-
tea şi să tragă concluzii greşite (vezi "Copilul şi societatea").

Toatăcopilăria mea m-am temut îngrozitor de morţi ~ide moarte: blo-
cul nostru era situat pe unul dintre principalele bulevarde ale ora~u-
lui, străbătut de majoritatea cortegiilor funerare în drumul către cimi-
tir. Înmormântările exercitau un soi de fascinaţie macabră, ceva în
genul unui film de groază: curiozitatea mă împingea să ies la geam,
frica mă îmboldea să mă ascund sub pat. De cele mai multe ori, cu-
riozitatea învingea pe moment, însă frica mă bântuia sălbatic în ore-
le următoare. Nici acum, om în toată firea, nu pot spune cu exactita-
te ce anume mă înfrico~amai mult: mar~ul funebru, cu accentele sale
atât de grave, trăsura elegantă, demodată, cu cai negri, mascaţi ~iîn-
geri tri~ti, din cositor sau camioanele muncitore~ti fără prelată, unde
vedeam sicriele deschise ~ipaloarea vineţie a celor răposaţi. Locuiam
la etajul doi ~iaveam vedere la stradă ...

Până să văd primul cortegiu, n-am avut habar de moarte. Neînţele-
gând de ce stă cineva nemi~cat într-o cutie de lemn, am întrebat-o pe
mama: ce s-a întâmplat ~iunde îl duc ~ice o să se întâmple cu omul
din cutie. Îmi aduc aminte ca ieri, mi-a spus că moartea e un fel de



somn din care nu te mai trezeşti niciodată, în timpul căruia nu mai
simţi nimic, stai tot timpul sub pământ, fără să mai ieşi. Nimic nu m-a
înfricoşat mai tare şi primul lucru la care m-am gândit a fost că nu
voi rezista să stau nemişcată atâta timp, că sub pământ n-am să pot
respira multă vreme şi că am să mă opun categoric ca mamei să i se
întâmple aşa ceva.

Ponturi utile:
• Nu-i spune copilului că moartea e un somn - poate să intre în panică la culca-

re, să nu cumva să moară şi el.
• Nu-i vorbi de înviere şi spirite nevăzute, mai ales dacă e mic. Gândirea lor ma-

gică face ca singurătatea şi întunericul nopţilor să fie populate cu destule fiinţe
nevăzute şi neprietenoase, chiar şi pe la 10-11 ani.

• O manieră blajină şi adecvată de a-i explica ce este moartea, fără riscul de a-I
speria, este să dai de exemplu ciclul naturii: copacii înfunzesc primăvara, toată
vara sunt verzi, toamna frunzele ruginesc şi cad, iar iarna crengile rămân gola-
şe. Emil Gârleanu a scris o povestioară minunată - "Frunza" - unde descrie
tot acest ciclu al vieţii cu deosebită gingăşie, fără să denatureze câtuşi de pUţin
realitatea şi nici percepţia copilului. Aş recomanda-o din inimă tuturor părinţi-
lor. În definitiv, fiecare generaţie e un nou foliaj în arborele genealogic al orică-
rei fa milii...

• Un alt mod lucid şi mai pUţin traumatic de a-I face pe copil să înţeleagă ce este
viaţa şi moartea este să urmărească ciclul vieţii la animale, mai ales cele domes-
tice, pe care le poate vedea născându-se, crescând şi murind.

• Aflând ce este moartea, prima grijă a copilului va fi să nu-i moară mama, tata,
fraţii, rudele dragi. Nu-I minţi că acest lucru nu o să se întâmple nimănui din fa-
milia voastră niciodată - creezi confuzie în mintea lui şi va suspecta că unde-
va e o minciună. Nici nu încerca să fii raţional cu el - e inutil, îl sperii. Asigură-1
că aşa ceva nu se va întâmpla decât peste foarte, foarte, fooaaaaaaaaaaaarte
mult timp, fără să fii specific - copiii nu au noţiunea timpului (50 de ani sau 5
zile pot fi totuna pentru el).

• Evită să te lansezi în explicaţii religioase şi filozofii, mai ales la copilul preşcolar.
Există riscul să facă asocieri nedorite şi nebănuite şi învierea morţilor să îl în-
spăimânte mai rău decât moartea, mai ales dacă a văzut şi vreun film de groa-
ză gen "Poltergeist".

Când a murit bunicul, tatăl mamei, am avut pentru prima dată oca-
zia să văd de aproape o înmormântare. O oroare! Aveam 10 ani şi pri-
mullucru care m-a şocat a fost să intru în casă şi să-I văd pe bunicul
in coşciug, pe masa pe care ştiam că se mănâncă de obicei. Nici n-am



apucat să-mi revin bine după a~a primire, că mama, prompt, ne-a ~i
pus să-I pupăm pe bunic. Am crezut că o să mi se facă rău de spaimă
~i de silă! Bunicul murise de inimă ~i avea o culoare extrem de res-
pingătoare. Mai ales unghiile ~ibuzele m-au îngrozit - erau atât de
vinete ~i eu atât de aproape de ele. Soră-mea mai mică a început să
plângă ~iasta a scăpat-o de oribila îndatorire. Două zile, am tot stat
stinghere în casă, în mijlocul unei mulţimi de oameni îmbrăcaţi în ne-
gru, tri~ti, tăcuţi, cu feţe trase, de nerecunoscut. Toată lumea forfotea
cu treabă, se discuta în ~oaptă, nimeni nu râdea, nimeni n-avea grija
noastră, mai puţin mama care î~iaducea minte că trebuie să mâncăm
ceva. Noi priveam tăcute, profund deprimate ~i îngrozite, sesizând
cu ochi iscoditori toate detaliile: lumânările mereu aprinse, tămâia,
mirosul de formol din încăpere (combinaţia de mirosuri nu mi-a ie~it
din nări ~idin haine mult timp după aceea), paloarea bunicului (de-
spre care toţi spuneau că e un mort frumos!) ~ine rugam în gând să
se termine toate odată. Nici mâncarea nu ne plăcea ~inu ne atingeam
de ea, că "era de la mort, mirosea a mort" ~ine făcea silă (soră-mea
avea 7 ani atunci, dar nici acum nu poate mânca nimic pe la prazni-
ce). Cel mai mult ne speriau bocitoarele care izbucneau isteric la răs-
timpuri cu lamentaţii mai mult decât deprimante ~i, uneori, cara-
ghioase.

Tradiţia noastră de a ţine mortul în casă, descoperit, în văzul lumii,
solemnitatea slujbei religioase, lumânările, tămâia sunt mult prea mult
pentru nervii, sensibilitatea ~i,o spun cu toată responsabilitatea, pen-
tru sănătatea unui copiL Nu e prea igienic tot ce se întâmplă la obi-
ceiurile noastre de înmormântare, mai ales ţinerea mortului în casă -
imaginaţi-vă cum este vara, la 40 de grade Celsius, într-un aparta-
ment unde membrii familiei mai trebuie să mănânce ~isă doarmă! Tot
ceea ce nouă, ca adulţi, ne scapă, copilul observă cu spaimă, oroare,
silă -, sentimentele sunt confuze, amestecate. La toate acestea se ada-
ugă tristeţe a părinţilor, atât de deprimantă pentru un copil, ~i, ade-
sea, lipsa lor de atenţie faţă de eLAstfel, o înmormântare în familie,
mai ales dacă e prima la care participă, se poate transforma într-un
adevărat ~ocpentru copiL De aceea, consider că într-o asemenea si-
tuaţie, oricât de greu ţi-ar veni ca părinte, oricât de mare ar fi pierde-



rea pe care o suferi, trebuie să te gândeşti că există cineva care sufe-
ră încă şi mai mult decât tine: micuţul tău.

Ponturi utile:
• Încearcă să îţi stăpâneşti cât mai mult emoţiile. Disperarea, plânsul, depresia ta

sunt contagioase pentru copilul tău. De felul cum faci tu faţă mâhnirii depind şi
reacţia şi starea lui.

• Poţi să respecţi tradiţiile, dar nu-I obliga şi pe copil să se supună ritualului şi obi-
ceiurilor, mai ales dacă e încă mic. Cruţă-1. Percepţia lui e cu totul alta; paloarea
şi răceala morţii îl pot face să nu-I mai recunoască pe bunicul pe care îl trăgea
fericit de mustăţi până mai ieri.

• Încearcă să nu uiţi cu totul de copil. Dacă nu ai în grija cui să laşi organizarea fu-
neraliilor, ar fi bine să-I duci la o rudă, la nişte prieteni, undeva unde să poată
să se joace, să fie hrănit, să se poată odihni şi să fie la adăpost de lacrimi, lamen-
taţii şi discuţii care îl pot scoate din minţi de frică.

• Este bine să nu laşi ca prima înmormântare la care participă să fie una în fami-
lie. Şocul e cu atât mai mare cu cât şi el suferă o pierdere, indiferent că e vorba
de bunicul, unchiul sau alte rude ale lui. Ai putea să-I iei cu tine să participe la
funeraliile unor persoane cunoscute, dar de care nu era ataşat emoţional. Nu
trebuie să-I duci decât la capelă şi, eventual, la cimitir şi nici nu trebuie să-I ţii
foarte aproape de sicriu, staţi mai la distanţă şi urmăriţi ce se petrece, dă-i ex-
plicaţii pe înţelesul lui, concentrează-te asupra ritualului.

• Când cel decedat e unul din părinţii sau fraţii copilului, evenimentul îl poate
marca pentru toată viaţa. Încearcă să faci în aşa fel încât ultima amintire a lui
să nu fie aceea a mortului din sicriu (de multe ori, şocantă şi pentru adulţi); stai
cât mai mult cu el şi alină-I, el are mai multă nevoie de tine decât cel răposat.
Nu-I ţine la slujba din biserică (mai ales dacă e mai mic de 10 ani) şi îngrijeş-
te-te ca, la cimitir, să nu fie de faţă atunci când se bate capacul în cuie - e o pri-
velişte tulburătoare chiar şi pentru un om în toată firea.

• După înmormântarea cuiva foarte drag, este esenţial să-ţi concentrezi eforturi-
le asupra copilului ajutându-I să facă faţă pierderii suferite. Ajută-1 să-şi expri-
me sentimentele şi alină-I, dar nu uita că el c1ocoteşte de viaţă şi are nevoie de
joacă şi de voie bună.

• Nu evita să vorbeşti despre cel decedat în prezenţa copilului, în ideea că aşa îşi
va reveni mai uşor. Lasă-i răgaz o perioadă de timp să-şi revină.

Cu ani în urmă, lumea Bucureştilor a fost şocată de un groaznic asa-
sinat - o crimă pasională - în care o fetiţă de numai şapte ani şi-a
pierdut amândoi părinţii. După câteva luni, bunicii (în grija cărora a
fost dată) m-au chemat să îi sfătuiesc ce şi cum să facă în privinţa co-



pilei care, în mod vizibil, nu î~irevenise. Pe ei i-am găsit însă mai afec-
taţi, mai neconsolaţi decât fetiţa. Vorbeau ~iplânge au ~iîmi spuneau
că s-au gândit să îndepărteze orice urmă a existenţei părinţilor în spe-
ranţa că ar fi ajutat-o pe micuţă să uite tot, însă fetiţa ţinea foarte mult
la un portret al lor ~ila hainele ce le aparţinuseră ~ibătrânii nu ~tiau
ce să facă. I-am sfătuit să nu o despartă de fotografie ~isă le lase hai-
nele în dulap - pentru copilă, toate acestea erau deja ni~te moa~te
sfinte care îi alinau dorul de părinţi ~io ajutau să meargă mai depar-
te. Ce mi s-a părut cu adevărat deprimant pentru ea a fost atitudinea
bunicilor - tot în doliu, pradă tristeţii lor sfâ~ietoare amintind celor
din jur nu de părinţii nepoatei, ci de sfâr~itullor tragic ~iprematur.
Le-am spus că ar trebui să î~icalce pe inimă, să dea jos doliul, să adu-
că din nou culoarea, zâmbetul, normalitate a în viaţa fetiţei, să-i ofere
un cămin primitor ~io rutină zilnică fără sincope ~isurprize, menită
să-i readucă micuţei stabilitatea ~isentimentul de siguranţă ~iocroti-
re. Uneori, din dragoste pentru copil, trebuie să faci ca mica sirenă
(din basmul original, nu din desenul animat!): transformată de vrăji-
toarea mării în femeie, ea dansa cu graţie surâzând drăgăstos prinţu-
lui ei, de~i, la fiecare pas, picioarele o dure au ca străpunse de zeci de
pumnale.



9. Probleme difidle -
strategii simple

Pentru copil, atingerea scopului său e totul 9i nu se dă înapoi de la ni-
mic. Orice slăbiciune a ta, orice expresie a feţei, orice remarcă făcută, ori-
ce situaţie în care te afli e exploatată fără milă dacă 9tie, sau măcar tra-
ge speranţa, ca"îi iese". O remarcă de genul "Vai, nu mai plânge că iar
te învineţe9ti la faţă 9i ţi se face rău", pentru un copil e o armă imbata-
bilă. Când va vrea ceva 9i tu i te opui, exact asta va face, se va pune pe
plâns tocmai ca să se învineţească la faţă, să intri în panică 9i să îi dai ceea
ce ţi-a cerut. "Nu mai urla a9a că suntem în lume 9imă faci de râs" este
pentru el semnalul să facă tărăboiul 9imai mare. "Nu te mai smuci din
mână că Îţi iau vată de zahăr" este o indicaţie foarte clară că, dacă Î9i
dore9te vată de zahăr, nu trebuie decât să se smucească din mâna ta.

Tertipurile copilului se schimbă cu vârsta 9i se rafinează tot mai mult.
De la lacrimile de crocodil ("puterea apei") la urlete, de la zvârcoliri
de 9arpe la 9antaje sentimentale, de la ameninţări la rugăminţi mie-
roase, nimic nu i se pare penibil, imoral sau dureros. Ba chiar sunt
dese cazurile când copilul ajunge să Î9i lovească părintele, să-I mintă
şi să-I fure ca să obţină, de la el, ce vrea. Prin urmare, tertipurile co-
pilului nu sunt o glumă 9i nu trebuie tratate nici cu admiraţie ("vai,
uite ce de9tept e copilul meu"), nici cu resemnare 9i slăbiciune ("n-am
ce-i face, e copilul meu" sau "nu mai 9tiu ce să fac"). Manevrele de
manipulare trebuie descurajate din fa9ă.

Crizele reprezintă c09marul oricărui părinte. Copiii ţipă, urlă, dau din
mâini, bat din picioare, se contorsionează, se tăvălesc pe jos, mU9că,



scuipă şi plâng de groaza lumii. Primul lucru pe care îţi vine să-I faci
este să ţipi la el, să-I zgâlţâi să-şi revină. Simţi cum îţi creşte tensiunea,
vocea ţi se ridică cu o octavă, începi să negociezi cu el, orice, numai să
înceteze. Dacă eşti în public, scrâşneşti cuvintele printre dinţi şi încerci
să îl cumperi cu ceva, dacă nu, în scurt timp te trezeşti că ţipi, îl scuturi,
îl smuceşti, îi dai şi câteva palme la fund. Degeaba! Plânge mai abitir,
complet isterizat. Dacă şi tu ţi-ai pierdut cumpătul, ce să-i mai ceri lui?

Strategiile părintelui:
• Nu te enerva, situaţia îţi va scăpa total de sub control.
• Nu încerca să negociezi cu el, nu încerca să-i faci o demonstraţie

logică - el nici nu te mai aude.
• Unii copii îşi revin dacă sunt ţinuţi în braţe (fără să-I ridici de la

sol) ferm, alţii devin şi mai nervoşi.
• Asigură-te că nu se va răni şi îndepărtează-te puţin prefăcându-te

că nu dai importanţă crizei.
• Coboară vocea şi nu face exces de cuvinte.
• Mângâie-l şi spune-i că aştepţi să îşi revină fiindcă nu înţelegi

ce vrea; cere-i să-ţi explice în cuvinte (dacă poate) sau prin ges-
turi ce vrea, care e problema, pune-l să repete rar, ca să înţelegi,
asta îl ajută să iasă din transă.

• Dacă nu e decât o scenă dramatică menită să-ţi atragă atenţia, ex-
plică-i că nu-ţi place acest tip de comportament şi că îl asculţi
când se potoleşte.

• Dacă e un mijloc de şantaj să-i cumperi ceva, spune-i că nu ai
bani pentru acest lucru sau cere-i să renunţe la altceva din cele
ce îşi doreşte. Dacă refuză, scoate-l din magazin şi spune-i că nu-l
mai iei la cumpărături decât când se poartă civilizat.

• Dacă vrea să te facă să renunţi la ceea ce faci ori ce ţi-ai propus,
lasă-I să se potolească şi, pe urmă, continuă. Dacă cedezi, ţi-ai gă-
sit naşul!

• Uneori, poţi să-I potoleşti ştergându-i faţa cu apă rece sau spă-
lându-i mânuţele cu apă rece - are efect calmant.

• Stăpâneşte-ţi mimica feţei, ia-ţi chipul care nu exprimă nimic
(faţa ca o coală albă de hârtie), altfel, te va citi ca pe o carte des-
chisă şi te va avea la mână.



• Resemnează-te, între 2 şi 4 ani, tantrumurile sunt foarte frecven-
te. Cei mai mulţi copii trec prin asta, dar depinde numai de tine
cât de bine ştii să faci faţă acestor situaţii, dacă prelung eşti chi-
nul sau alegi să te eliberezi.

• Încearcă să înţelegi ce vrea, ce-l supără, ce-l stârneşte şi, pe cât
posibil, să previi aceste izbucniri - nu îi fac bine chiar dacă joa-
că teatru. La orice izbucnire, suprarenala îi eliberează adrenali-
nă în sânge. Adrenalina acţionează ca un drog.

• Nu uita că unui copil mic îi poţi distrage foarte uşor atenţia cu
altceva care să îl amuze ori să îl facă măcar curios şi astfel uită
că era gata-gata să se mânieze.

• Tantrumurile pot fi frecvente la copiii cu dificultăţi de vorbire
sau care nu au un vocabular dezvoltat -lipsa capacităţii de a îşi
exprima sentimentele prin cuvinte îl frustrează, de aceea, dez-
voltarea vorbirii este extrem de importantă de la vârste fragede.
Ajută-I să exprime ce simte prin cuvinte, nu prin crize de nervi.

• Nu uita că tu eşti cel mai bun model: te enervezi tu, ţipi, se ener-
vează şi el.

Formulează enunţuri, nu întrebări

"\ru-IIăsa să decidă el ce se va întâmplă, ci tu. Nu-l întreba pe micu-
ţul de trei ani" Vrei să te îmbraci şi să ieşim în parc?" dacă asta ţi-ai
propus să faci, ci "Ieşim în parc. Haide să ne îmbrăcăm". Negativis-
mul vârstei îl va face să spună mereu "nu" la întrebările care încep cu
..Hei" şi "dacă". Nu întreba copilul (indiferent de vârstă) "vrei să mer-
gem la culcare?". Pentru cei mai mulţi dintre ei e o mare realizare să
meargă târziu la culcare, să "păcălească" somnul de noapte. De aceea,
e mai bine să faci un enunţ: "Pregăteşte-te să mergem la culcare". Nu
.srei să mănânci", ci "hai să mergem la masă".

Desigur, trebuie să îi laşi şi lui iniţiativa, ba chiar e de dorit, ca să-I în-
yeţi să facă alegeri, dar gradat, pe măsură ce creşte şi capătă discer-



nământ. "Te joci cu păpu9ile sau cu lego?" poate fi alegerea lui, dar
"Tejoci sau vii la masă?" nu mai trebuie să fie alegerea lui. Dacă-Ilaşi
să îşi aleagă singur cu ce se îmbracă, la patru ani, poate să cedeze ner-
vos, mai ceva ca o divă cochetă. Mintea lui nu e obi9nuită cu alegeri
multiple, de aceea, ajută-I să aleagă o variantă din două egale: "Îţi pui
pantalonii maro sau pe cei alba9tri?", "Vrei rochiţa verde sau pe cea
galbenă?", dar, ulterior, nu mai interveni în alegerea lui, chiar dacă
nu-ţi prea place combinaţia cromatică. La zece ani, poţi să-I laşi să
aleagă cu ce se îmbracă şi, eventual, să-i oferi sugestii, poţi să-I laşi să
aleagă dacă vrea supă sau ciorbă la prânz, dacă vrea să meargă cu
tine la plimbare sau iese la joacă, dar nici într-un caz dacă "stai la te-
levizor sau cite9ti?" ori "îţi faci temele sau te duci la joacă?". La şai-
sprezece ani, îl poţi întreba: "Vii la cină la ora şapte sau mănânci sin-
gur când te întorci din oraş, dar să nu vii mai târziu de nouă". Altfel,
ri9ti să te transformi într-un părinte scorţos şi imposibil.

Când le intră ceva în cap copiilor mici, cu greu îi convingi să renun-
ţe. Argumente, ameninţări şi negocieri, toate pot să rămână fără nici
un rezultat, ca să nu mai vorbim de câtă energie pierdem astfel. Cel
mai simplu este să ne folosim de faptul că micuţul îşi pierde foarte
uşor interesul pentru ceva dacă altceva mai interesant a apărut la ori-
zont. De aceea, distragerea atenţiei de la obiectul dorinţei sale poate
să prevină, instantaneu, o criză majoră.

Când mai creşte şi face opoziţie, nu insista asupra subiectului care
nu-i face, în mod vizibil, plăcere, ci atrage-l într-o conversaţie sau ac-
tivitate plăcută. De pildă, Codrin (5 ani) vrea să se joace la calculator
exact atunci când sora lui mai mare trebuie să-şi facă temele. Acest
lucru se repetă aproape zilnic şi se soldează, de fiecare dată, cu un
conflict între fraţi tranşat în favoarea mezinului. Nu e drept faţă de
copila cea mare - temele ei sunt mult mai importante decât moftu-
rile lui Codrin şi ea nu e obligată să şi le facă ignorând zgomotele
scoase de jocurile pe computer şi nici să reziste tentaţiei de a arunca



un ochi înspre ecran. Ca să evite un conflict între fraţi, o sfătuiesc pe
mamă să-i acorde lui Codrin mai multă atenţie exact în această pe-
rioadă de timp. La început, Codrin insistă, dar mama îl ia cu vorba,
îl scoate din cameră şi, până la urmă, îl face să uite de calculator. Pe
viitor, o sfătuiesc să evite astfel de situaţii generatoare de conflict an-
gajându-l pe Codrin într-o activitate oarecare, de preferinţă alături de
ea (pentru că lui îi face deosebită plăcere să fie cu mama, fără sora
mai mare), cu puţin înainte ca fetiţa să îşi înceapă temele.

Evită situatiile fără iesire, ,

Mai simplu este să previi decât să rezolvi o situaţie dificilă. Evită să
pleci cu copilul la cumpărături când se apropie ora de masă (dacă nu
poţi ajunge acasă în câteva minute) sau în oraş când i se apropie ora
de somn (şi nu ai căruţulla tine). Când copilului îi este foame sau
somn, brusc, se indispune, are o nervozitate ridicată, e fără chef, se
irită din nimic, e "mârâit". Degeaba îl cerţi, îl ameninţi, îl pedepseşti.
Problema lui nu se datorează indisciplinei, ci scăderii glicemiei ori
oboselii (ori ambelor).

Nu are voie să mănânce ciocolată fiindcă e alergic, dar lui îi place şi
ar face orice să guste o bucăţică. Dacă îl duci la cofetărie, rişti să îţi
facă o scenă de pomină la vederea exponatelor cu glazură de cioco-
lată, aşa că, mai bine, du-i tu acasă o prăjitură cu frişcă sau luaţi o în-
gheţată de vanilie pe stradă şi ocoliţi cofetăria. Ştii că îşi doreşte de
mult timp o bicicletă, dar nu i-o poţi cumpăra. Nu-i face promisiuni
a căror îndeplinire o tot amâni sub un pretext sau altul. Urciorul nu
merge de multe ori la apă. Când va vedea că l-ai amăgit a nu ştiu câta
oară, îţi va face o scenă de s-o tii minte si îsi va pierde încrederea în, "
tine, punând sub semnul îndoielii orice viitoare promisiune a ta. Nu
îl păcăli că îl duci la bunica când, de fapt, îl duci la dentist. Pe drum,
va intra în panică văzând că merge pe alt drum şi, când ajungi la ca-
binet, se va simţi minţit, păcălit şi, evident, înfricoşat şi îţi va face un
circ întreg. Plus că, de fiecare dată când îi vei mai spune "mergem la
bunica", s-ar putea să fii nevoit să îl "vânezi" prin casă.



Nu te lăsa sedus. Nu te lăsa şantajat.
Nu te lăsa manipulat de insistenţele lui

Un copil ştie că o anumită mutriţă a lui îl face irezistibil, după cum
ştie că un anumit suspin te poate face să cedezi imediat. El încearcă
diverse strategii şi le va aplica exact pe acelea care s-au dovedit, în
timp, eficiente. Dacă ştie că-i cedezi, fii sigur că nu se va da bătut.

Crescând, copilul învaţă cum să formuleze o cerere pe care să nu i-o
poţi refuza, ce cuvinte te înmoaie, ce atitudine te face să cedezi. Eyi-
tă să negociezi cu el, evită să iei pe loc o decizie atunci când solicita-
rea lui te-a atins la coarda sensibilă. Spune-i "lasă-mă să mă mai gân-
desc". În acest fel, îi arăţi că eşti deschis la rugăminţi, argumente şi
sugestii, dar decizia rămâne a ta şi el trebuie să o respecte. Atenţie
însă! Nu ceda dacă solicitarea lui încalcă vreunul dintre principiile la
care ţii.

De multe ori, exasperat, copilul blufează: "Ei, şi ce dacă nu mă laşi,
eu tot aşa fac!". Nu-l provoca cu un "Încearcă numai!", ci adu-i
prompt şi calm aminte ce consecinţe are pentru el sfidarea. De multe
ori, îl dezarmezi cu un simplu: "Nu te mai prosti atât, ce ţi-a venit?
Nu te mai recunosc!" sau "Nu mai insista, am încheiat discuţia" ros-
tit degajat, sigur pe tine şi privind peste capul lui.

La fel cum ţie nu-ţi place să fii întrerupt din ale tale şi pus să faci alt-
ceva pe nepusă masă, tot aşa nici copilului nu-i place să fie oprit din
activitatea lui şi pus să facă altceva. Aidoma unui adult, va bombăni,
se va împotrivi. De ce să-i faci lui ceea ce nici ţie nu-ţi place? De ce
să-i dai impresia că scopul tău este să-i faci viaţa imposibilă? De ce
să-I provoci şi să-I pedepseşti în loc să-I determini să fie cooperant?
Nu-ţi lua copilul prin surprindere, nu-l întrerupe din ceea ce face fără
să-I anunţi, fără să-i dai timp să se pregătească.



Vocea liniară, joasă, care î~i menţine cadenţa măruntă, fără prea
multe inflexiuni arată siguranţă de sine ~i calm, lini~te interioară
~i fermitate. Degajă forţă ~ihotărâre, nicidecum ezitare, deci nu îl
tentează pe copil să facă opoziţie. De ce s-ar angaja într-o bătălie
pierdută?

Vocea~ovăitoare, aceea pe care o ai când te temi ca prin cererea ta să
nu stârne~ti o criză de furie cuiva, îţi arată slăbiciunea ~i răspunsul
copilului va fi un refuz categoric.Alternativ, poate pune o condiţie ca
să îţi arate cine e ~eful.Te-aprins în capcană, te joacă pe degete ~i,cu
toate protestele tale, disputa se tran~ează în favoarea lui.

Vocearăstită, ridicată, ţipată, în afara faptului că irită, exprimă ner-
vozitate, pierderea controlului sau teama de a pierde controlul, deci,
în ochii lui, nu e~ti stăpân pe situaţie. Când ridici vocea la copil,
drept răspuns, ~i el o va ridica la tine. Ţipi tu, ţipă ~i el. Te răste~ti
la el, se răste~te ~i elIa tine. Dacă e mic, s-ar putea să te ~imu~te/
scuipe/lovească ori să izbucnească într-o criză de nervi pentru că
"siguranţa lui fuzibilă" este mai scurtă decât a ta. Deja te-ai cobo-
rât, te-ai angajat într-o confruntare pe care nu ai cum s-o câ~tigipen-
tru că el are o armă secretă - "puterea apei" -, lacrimile. Îţi pierzi
controlul, el plânge, tu regreţi ~iîl împaci, el obţine ce ~i-adorit. Ai
pierdut o bătălie de care nici nu aveai nevoie, ţi-ai dovedit slăbiciu-
nea, ţi-ai subminat singur autoritatea ~iai dat un prost exemplu per-
sonal. Toate dintr-o lovitură. Incredibil! Şi când te gânde~ti că totul
a pornit ridicând vocea!

Când se ajunge la urlete, deja nu mai poţi spune că este vorba despre
o comunicare. Dacă ai fost nevoit să urli la copilul tău ca să te ascul-
te, dacă ai fost nevoit să-Ibagi în sperieţi cu o atitudine demnă de un
om al cavernei, nu mai aplici nici un principiu educaţional, ci legea
junglei - "cine rage mai tare e mai tare". Îţi dai seama cum apari în
ochii copilului tău?



Tantrumurile (crizele de nervi) sunt mai des întâlnite la copiii cu vâr-
ste între 2 ţ>i4 ani, dar poţi să ai parte de ,,0 scenă" ţ>imai târziu. Esen-
ţial este să eviţi dec1anţ>areaunei astfel de crize, dar dacă totuţ>icriza
s-a produs, nu te arăta impresionat de nimic din tot arsenalul pe care
îl scoate la bătăie. Orice expresie a ta (de spaimă, jenă, milă etc.), ori-
ce reacţie ai va putea fi folosită împotrivă-ţi în "reprezentaţii" ulterioa-
re, care, crede-mă, vor fi din ce în ce mai impresionante. E mai bine să
îţi iei o faţă impenetrabilă ţ>iinflexibilă, să eviţi contactul vizual cu el
(priveţ>tepeste el sau prin el) ţ>ipăzeţ>te-te să faci remarce. Dacă exis-
tă riscul să se lovească, să îţ>ifacă singur rău, nu-i întoarce spatele. Aca-
să însă poţi să îl trimiţi ţ>iîn camera aducerii aminte ca să se liniţ>teas-
că (vezi "Tehnici de disciplinare") ţ>i,când s-a calmat, să vină să
continuaţi discuţia/joaca. ("Văd că îţi este rău, du-te la tine în cameră
să-ţi revii. Ieţ>icând te simţi mai bine ţ>ine putem juca în continuare"
sau "Văd că te-ai enervat, du-te la tine în cameră ţ>ite calmează. Poţi
să revii să discutăm când te-ai liniţ>tit".) Foarte eficient este să-I duci
la baie ţ>isă îl speli pe mâini ţ>ipe faţă cu apă rece. Are efect calmant.
Orice s-ar întâmpla, gândeţ>te-te că, dacă tu nu îţi păstrezi calmul, si-
tuaţia scapă total de sub control ţ>iexistă riscul de a se repeta!

Dacă criza a fost menită să împiedice aplicarea unei cerinţe (de pildă
să îţ>ipună jucăriile la loc), numai după ce totul a trecut, reia-ţi calm so-
licitarea, altfel, dacă renunţi la cerinţa ta, criza lui ţ>i-afăcut efectul ţ>i,
data viitoare, când nu are chef să facă ce îi ceri, va proceda la fel.

Chipul omenesc poate fi extrem de expresiv sau poate să fie mai imo-
bil ţ>imai de nepătruns decât Sfinxul egiptean. În relaţia cu copilul,
poţi să ai câte expresii vrei, dar nu uita:

• Când îl lauzi, fii vesel.
• Când îl cerţi, fii serios ţ>icât mai inexpresiv.



• Când îi soliciţi ceva, fii relaxat şi sigur pe tine.
• Când râzi, îl aprobi.
• Când te încrunţi, îl sperii.
• Când vrei să-I încurajezi, fii entuziast.

Când copilul e crizat, nu are rost să începi cu el o discuţie. El nici nu te
mai aude, deja şi-a pierdut cumpătul, ţipă, urlă, plânge, suspină, se
zvârcoleşte. Cel mai bine este să eviţi amorsarea unei astfel de crize şi
nu trebuie să admiţi niciodată ca micuţul tău să ţipe şi să se răstească
la tine. De aceea, tu trebuie să te abţii să ţipi la el. Cu cât el se enervea-
ză mai tare, cu atât tu trebuie să rămâi mai calm, altfel, nu ajungeţi de-
cât la o escaladare rapidă a crizei. Când ţipă ori se răsteşte la tine, spu-
ne-i clar, cu voce egală: "Nu înţeleg ce spui. Dacă ţipi, nu înţeleg ce spui.
Mai spune-mi calm încă o dată". Repetă-i acest lucru până când îl faci
să coboare vocea, să vorbească calm, ceea ce are un efect liniştitor.

De multe ori, copilului îi este foarte simplu să ignore solicitarea ta
dacă aceasta s-a făcut de undeva, de departe, dintr-o altă cameră sau,
literalmente, peste capul lui. Nu are nici un rost să te repeţi la nesfâr-
şit, ca o placă stricată, efectul este acelaşi. Mai bine, apleacă-te până
ajungi la înălţimea lui, prinde-l uşor de umeri cu ambele mâini (fără
să-I smuceşti) şi priveşte-l drept în faţă când îi vorbeşti, determinân-
du-l să te privească în ochi. Astfel, dai mai multă greutate mesajului
tău şi va şti că ai vorbit serios.

Nu admite să-ţi Întoarcă spatele

Vorbeşti cu el şi el se tolăneşte pe spate, se dă cu picioarele în sus, îţi
arată fundul, râde, se joacă, stă cu spatele la tine, te îngână, se hlizeş-



te etc. Nu e pus pe joacă, ci te joacă, îţi arată limpede că, pentru el, nu
are nici o importanţă ce vrei să-i spui. Altfel spus "tu vorbeşte, că eu
îmi văd de ale mele". O asemenea atitudine nu poate fi tolerată pen-
tru că îţi subminează autoritatea, te pune într-o poziţie inferioară în
faţa lui. Oricât de amuzante sau inventive ţi s-ar părea giumbuşlucu-
riIe lui, mesajul este unul singur şi nu prea măgulitor la adresa ta:
"Hai, mai lasă-mă!". Tolerând un astfel de comportament, nu faci de-
cât să îndrepţi lucrurile spre o sfidare totală şi o pierdere irecupera-
bilă a autorităţii. În câţiva ani, să nu te miri dacă, în loc de giumbuş-
lucuri, auzi remarce obraznice de genul "poate ai treabă şi eu te reţin"
sau "hai, simplifică peisajul". Ca să-I faci să te asculte, realizează con-
tactul vizual cu el şi avertizează-l că refuzul lui de a te asculta com-
portă consecinţe. Pe care le şi pui în aplicare de îndată, în cazul în care
el tot te sfidează sau ignoră.

Copilul nu are noţiunea timpului şi de aceea nu realizează cât de re-
pede trece timpul, mai ales dacă e prins de ceva care îl fascinează.
Uneori, trage de timp exact atunci când te vede că te grăbeşti mai tare
şi face acest lucru fie pentru ca să-şi afirme independenţa, fie pentru
că nu suportă să fie zorit şi presat.

Strategia părintelui:
• Nu-l tot presa cu "hai odată", nu ajungi nicăieri.
• Încearcă să-ţi calculezi mai bine timpul şi să nu laşi lucrurile pe

ultima sută de metri şi să intri în criză de timp.
• Cointeresează-l. Spune-i calm ce va pierde tândălind sau amâ-

nând ce are de făcut ("nu te îmbraci mai repede, nu mai ieşim la
plimbare").

• În cazul în care avertismentele tale îl lasă rece, lasă-l să suporte
consecinţele (să întârzie, să piardă spectacolul/plimbarea etc.).
Să-i fie învăţătură de minte.

• Dacă din cauza lui tu ai pierdut ceva sau ai întârziat undeva, pro-
cedează la fel cu el cu proxima ocazie: trage de timp când el ţine



morţiş să ajungă undeva mai repede. Adu-i aminte că ce ţie nu-ţi
place, altuia nu-i face.

Plânsul e serios, e grav, e alarmant. Smiorcăiala e un act de manipu-
lare, un act de cabotin. Învaţă să le distingi.

Este reacţia normală a copilului în caz de spaimă, foame şi disconfort.
Plânsul:

• este susţinut;
• sună disperat, alarmat, fie că e ţipat sau gemut;
• copilul e speriat sau îl doare ceva;
• intervenţia promptă este absolut necesară.

Smiorcăiala este plânsul pe post de armă. Fie că e scâncit, fie drama-
tic, are întotdeauna scăderi de intensitate - "pauzele de evaluare" a
efectului produs. După care revine în forţă. Apoi altă pauză. Şi tot aşa.
Tehnica de manipulare prin plâns se învaţă repede dacă, de fiecare
dată, la cel mai mic scâncet, părinţii sar ca arşi să vadă ce i s-a întâm-
plăt micuţului.

• vrea ceva şi i se refuză;
• vrea să fie în centrul atenţiei şi nu ştie cum altfel să procedeze (de

pildă, mama hrăneşte bebeluşul sau face temele cu un frate mai
mare şi puştiul de cinci ani se simte neglijat);

• face opoziţie la "ordin" (nu are chef să se culce deşi e ora de somn,
ci vrea să stea la televizor);

• vrea să-ţi fie milă de el şi să îţi faci procese de conştiinţă pentru că
l-ai sancţionat şi să renunţi la ce ţi-ai propus şi nu era pe placul lui



("vai, sărăcuţul, uite-l cum plânge, cum să-I mai pun la colţ, chiar
dacă a distrus caietele fratelui său!").

Smiorcăiala poate să îmbrace forme dramatice de pseudoplâns. Cum
se întâmplă? De exemplu, dacă, plângând, copilul vomită sau se în-
vineţe\'lte,părinţii intră în panică (de înţeles!) \'lifac remarce de genul:
"Vai de mine, uite la el cum s-a învineţit!" sau "Of, vomită, ce mă
fac!". Copilul ţine minte reacţiile \'li,când va vrea să dea impresia că
e în suferinţă, se va forţa să plângă până se învineţe\'ltesau vomită, ca
să convingă că "plânge pe bune". Tepoate păcăli u\'l0r\'ltiindcă nu te
rabdă inima să-I vezi a\'la.Chiar dacă plânsul \'lismiorcăiala se mani-
festă identic, au cauze diferite: una e o sperietură zdravănă sau o su-
ferinţă reală \'lialtceva refuzul lui de a merge la culcare!

Strategia părintelui:
• Păstrează-ţi o mină inscrutabilă şi o voce liniară, non-emoţională.
• Spune-i că stai de vorbă cu el când se potoleşte (fiindcă nu înţe-

legi ce spune).
• Nu face mare caz de o simplă julitură sau un cucui (n-are rost

să-I faci să intre în panică, crezând că s-a accidentat mai grav de-
cât simte).

• Repetă-i ferm şi blând (nu scrâşnind din dinţi!) că nu-ţi schimbi
decizia oricât de mult s-ar smiorcăi (moment în care ştie că se agi-
tă degeaba).

• Încurajează-l să ceară frumos ceea de doreşte, nu să scâncească.
• Dacă e în public şi smiorcăiala e preludiul unei scene, du-l aca-

să. Excepţie face cazul când vrei să-I laşi la grădiniţă şi el face
mofturi (atunci, te mulţumeşti să-I mângâi şi să-i spui cu blân-
deţe că te aştepţi ca el să se comporte civilizat, nu ca un bebeluş,
şi te întorci să-I iei după program, apoi îl laşi în seama educatoa-
rei şi pleci fără să mai întorci capul).

Strategia părintelui când copilul refuză să doarmă:
• Îl duci de fiecare dată la loc, în pat, fără să-I priveşti în ochi (ci

doar peste capul lui sau în piept), îl înveleşti şi pleci.
• Nu-i vorbeşti, nu te angajezi în nici o discuţie, sub nici un pre-

text - acesta este trucul lor imbatabil. Prima dată, îi repeţi "e



timpul să te culciJJ fără alte argumente, apoi, tot ce-i spui e un
"şştJJ calm. Poţi să-I mângâi uşor pe spate sau pe cap - îlliniş-
teşte.

• Asigură-te că, înainte să-I pui în pat, l-ai dus la toaletă, i-ai lăsat
apă la îndemână şi jucăria preferată în pătuţ, aşa încât să fii si-
gur că nu are nevoie de nimic. De altfel, dacă cererile lui sunt re-
ale, după ce sunt satisfăcute, el se duce la culcare, altminteri, în
scurt timp se dă iar jos din pat, sub un alt motiv.

Atenţie! Ori de câte ori copilul plânge sau doar se smiorcăie, păstrea-
ză-ţi cumpătul şi ramâi calm.
Panica şi enervarea nu rezolvă nimic, ci agravează situaţia.

~u te simţi flatat atunci când copilul te lingu~e~te- învaţă să fie ne-
sincer. Oricât îţi gâdilă orgoliul, nu vrei să-I transformi într-un indi-
\id unsuros, care se bagă pe sub pielea omului ~ipare că nici nu face
parte din subregnul vertebrate. Astfel de oameni ne sunt antipatici.
~ u-ţi încuraja copilul să fie ipocrit. Ipocrizia e un defect, nu o calita-
te, a~ cum gre~it cred unii.

E foarte bine însă să-I înveţi să se poarte elegant, cu diplomaţie, să
facă un compliment, o remarcă plină de graţie. Limba dulce, mult
aduce, dar lingu~eala e cu totul altceva. Dacă, lingu~indu-te, obţine
de la tine favoruri, cadouri, derogări de la regulile stabilite sau ierta-
rea greşelilor, se va învăţa cu nărav şi, crede-mă, ~tiindu-te atât de
nunerabilla lingu~eli,nici nu va avea o părere prea bună despre tine:
..Dacă mă prefac, de faţă cu tata, că ţin cu echipa lui favorită, uită că
am luat patru la mate".

Strategia părintelui:
• Ori de câte ori încearcă să te linguşească, cere-i să se poarte fi-

resc, să lase prosteala.



• Învaţă-I ca atunci când vrea ceva să vorbească deschis şi politi-
cos.

• Dacă îi pare rău că a făcut o poznă, să recunoască, să-şi ceară ier-
tare, să îndrepte ce a făcut.

• Nu te arăta impresionat de linguşeală, ci dezgustat.
• Explică-i că nu e frumos ce face pentru că e nesincer.

9.5 Înse/ăciunea. Minciuna. Hotia, ,

Nu-l trata ca pe un "du9man al poporului", nu te erija într-un
NKVD-ist. Nici nu te arăta încântat de faptul că "l-a dus mintea" atât
de departe. Îngelătoria nu e o dovadă de inteligenţă, ci de viclenie. Şi
vulpile sunt viclene, nu de9tepte. Azi a îngelat un copil, mâine te va
îngela pe tine 9isă nu te miri dacă, peste douăzeci de ani, îi vezi poza
pe prima pagină a ziarelor cu subtitlul "XYa fost prins, în sfâr9it!".
Nu uita că, la început, copilul nici nU-9idă seama că e gre9it ceea ce
face - el vrea numai să-i păcălească pe cei cu autoritate sau pe riva-
Iii săi, să câ9tige la joc sau să facă ce vrea el, nu ce vrei tu. Lui îi pare
bine când reuge9tesă trigeze 9i,neprins, va continua crezând că urcio-
rul merge de multe ori la apă. Ce trebuie să faci când îl descoperi? În
nici un caz să râzi încântat - "vai, mânca-I-ar tata, ce 9mecher e9ti!"
(teme-te de poza aceea din ziar!), dar nici nu e cazul să te transformi
în Comisarul Moldovan 9i să-I bagi în anchetă.

Strategia părintelui:
• Poartă o discuţie serioasă cu el despre ce şi cum s-a întâmplat, ce

l-a determinat să trişeze şi, mai ales, despre consecinţele faptei
sale (pierderea încrederii celorlalţi, a prietenilor etc.), dar fii calm
şi ascultă-I, nu-i ţine o predică. E important să ştii ce anume l-a
determinat dacă vrei să înţelegi cum să acţionezi şi să-I ajuţi să
se îndrepte.

• Explică-i că a păcăli echivalează cu a fura încrederea cuiva.
• Arată-i prin exemple elocvente că succesul şi rezultatele obţinu-

te prin înşelătorie nu aduc satisfacţie, că minciuna are picioare
scurte, că adevărul iese la lumină şi te face de ruşine în văzul tu-



turor. Dă-i exemple de sportivi care au pierdut medalii, de oa-
meni care şi-au distrus cariera şi au ajuns la închisoare pentru
înşelăciune.

• Accentuează importanţa de a fi cinstit, nu făţarnic, de a fi într-a-
devăr bun/victorios/competitiv/priceput etc., nu de a părea nu-
mai.

• Învaţă-I că numai ceea ce obţine pe merit trebuie să-i aducă bu-
curie.

• înflorească realitatea (fie pentru că e dezamăgit de ea, fie ca să-şi
dea singur importanţă);

• ascundă o poznă (îi este frică de pedeapsă);
• iasă dintr-o încurcătură (îi este jenă);
• manipuleze (pentru a obţine ce şi-a propus cu orice preţ).

• Nu deveni prozaic ("aşa ceva nu există"), nici nu-l face mincinos
în faţă, ci acordă-i mai multă atenţie şi ajută-I să mai taie coada
vulpii. Dar cu delicateţe. Nu-i spune "Cine a mai auzit de aşa
ceva? Mincinosule!J/ - a căzut în capcana proprie şi nu mai poa-
te da înapoi pentru că, implicit, recunoaşte că e mincinos-, ci
"Eşti sigur că nu te înşeli, mai gândeşte-teJ/ - astfel, îi dai şan-
sa să bată în retragere, elegant, la urma urmei, oricine se poate
înşela, nu?, şi să spună adevărul.

• Nu-l încolţi ca să nu se încapăţâneze, ci oferă-i o portiţă de scă-
pare.

• Revizuieşte-ţi pedepsele pe care i le administrezi. Când eşti prea
sever, se teme de tine, se teme să nu mai fie pedepsit şi te va în-
şela, te va minţi. Nu te purta cu el ca un comisar al Siguranţei
Statului, ci ca un adult care, şi el, e supus greşelii.



• Nu fi acuzator la adresa lui, nu te repezi la el, ci gândeşte-te că
ai în faţa ta un copil care, de multe ori, nici nu-şi dă seama că
greşeşte sau, împins de curiozitate, riscă. Nu-l întreba "De ce
mi-ai umblat prin lucruri? Ştii că n-ai voie!", ci "Văd că mi-ai um-
blat prin lucruri. Ce ţi-ai dorit? Puteai să mă întrebi pe mine. Aşa
e politicos. Eu nu îţi răscolesc jucăriile şi nici nu iau nimic din
ceea ce-ţi aparţine fără să-ţi cer voie. Te rog să procedezi aşa pe
viitor". În felul acesta eviţi o minciună şi îl înveţi şi cum trebuie
să se poarte civilizat.

De exemplu: sunteţi în maşină şi unul dintre copii a scăpat un râgâit.
Ca să nu înceapă să dea vina unul pe altul, nu tuna un: "Cine-i ne-
simţitul?", ci comentează (chiar cu umor): "Se mai întâmplă. Se spu-
ne pardon". Ai să vezi că vinovatul se va conforma.

Atenţie! Mai important decât să-I pedepseşti pentru minciună este
să-I încurajezi să spună adevărul!

De ce fură copilul? Cel mai adesea, pentru că, plăcându-i foarte
tare un lucru, simte nevoia să şi-l însuşească (mai ales dacă e un
răsfăţat, obişnuit să primească tot ce vrea). Alteori, fură deşi ştie
foarte bine care e gravitate a faptei sale, dar vrea să se grozăveas-
că în faţa prietenilor, ba chiar să împartă generos "prada" cu ei. Îşi
dă astfel singur importanţa pe care tu, familia, şcoala, prietenii i-aţi
refuzat-o. Trebuie şi el să se simtă special, unic, admirat. Când nu-i
atribui sarcini şi responsabilităţi, copilul poate ajunge să fure. El
poate fura şi din răzbunare, mai ales îndreptată împotriva părin-
ţilor pentru ceea ce el consideră o asprime nemeritată, pentru lip-
sa lor de înţelegere şi compasiune pentru el. Severitatea excesivă
poate face din copil un hoţ. Nu în ultimul rând, atunci când copi-
lul este prea mult şi prea des ignorat, când nu i se dă atenţie ori

. când lui i se pare că nu i se dă atenţie, fură ştiind că face un lucru



rău, dar o face ca să îţi capteze atenţia! Mai bine aşa, decât deloc,
îşi \'a zice el.

Răsfăţul, lipsa de responsabilitate, neglija rea copilului şi severitatea
excesivă il pot determina pe copil să se apuce de furat.

Caz
Catrina are zece ani şi ştie că a lua ceva de la cineva, pe ascuns, fără să-i ceară voie
şi fără să ştie, este furt. Totuşi, sticluţa de parfum din toaleta mătuşii sale este atât
de îmbietoare, încât o şterpeleşte. N-a mai contat că e lucrul altuia, ei i-a plăcut atât
de mult, încât a trebuit s-o aibă.

Caz
Andrei are opt ani şi e un as al mersului pe bicicletă. Cel mai tare se amuză să trea-
că în goană pe lângă tarabele din piaţă, "şutind" din mers fructe pe care le aduce
apoi prietenilor, cu aerul unui general roman întors triumfător, în fruntea carelor cu
prăzi de război. Toţi ceilalţi copii se tem - ştiu că a fura este un lucru rău, darîl ad-
miră pe Andrei pentru că are curajul să facă ceea ce nimeni nu îndrăzneşte.

Strategia părintelui:
• învaţă-ţi copilul ce este hoţia şi ce consecinţe are şi dă-i exemple

din viaţă. Un film, o carte, un articol dintr-un ziar poate sluji
drept exemplu.

• Nu-l răsfăţa ca să nu se înveţe să primească tot ce vrea. S-ar pu-
tea ca, o dată ce este refuzat, să decidă să-şi ia singur.

• Dă-i nişte gologani de buzunar, o sumă fixă lunarălsăptămâna-
Iălzilnică etc., nu prea mare, ci numai cât să-şi poată cumpăra
ceva, să nu fie tentat să fure.

• Nu fi nici prea indulgent, nici prea sever cu el. Nu uita: calea de
mijloc e cea mai bună.

• Acordă-i atenţie, ajută-I să nu se simtă niciodată de parcă ar fi
ultimul pe lista ta de priorităţi. Are nevoie să ştie că existenţa lui
nu e la fel de insignifiantă precum cea a unei musculiţe.

• Dă-i mici sarcini, pe măsura lui, ajută-I să vadă că, prin mun-
că, se poate face util şi poate deveni important, apreciat şi răs-
plătit.



• Ţine-l ocupat cu ceva (sport, activităţi casnice, citit etc.), altfel, de
plictiseală, bântuind de colo-colo fără nici un scop, se poate apu-
ca de "rele".

• Învaţă-I să economisească dacă vrea să-şi cumpere ceva costisi-
tor.

• Ajută-I să vadă că, prin muncă, poate obţine ceea ce-şi doreşte
(mai ţii minte povestea "Banul muncit"? E în manualul de citire
de clasa a treia). Evită să faci, de faţă cu el, comparaţii de genul
"Uite ce bine îi merge lui Cutărescu. Vezi, dacă fură! E şmecher,
nu ca mine, un prost care munceşte pentru te miri ce". Chiar dacă
vine cu argumente, dă-i exemple de foste celebrităţi urmărite de
Interpol pentru evaziune, înşelătorie etc.

• Încurajează-I să fie darnic, preocupat de alţii mai puţin norocoşi
decât el. Arată-i că există întotdeauna şi oameni mai nevoiaşi de-
cât el.

• Ajută-ţi copilul să nu se gândească numai la el. Generozitatea e
antidotul cel mai bun impotriva lăcomiei şi lăcomia este cloaca
tuturor păcatelor. Cel mai adesea, oamenii ajung să fure nu din
nevoie, ci din lăcomie şi lene.

• Discută cu el, cunoaşte-i prietenii, anturajul, încurajează-I să-ţi
povestească despre ei, despre ce fac împreună şi caută să-i cu-
noşti ca să eviţi nişte posibile megasurprize.

• Dacă l-ai prins furând, nu te mulţumi să-i faci morală şi să te
arăţi dezamăgit de eli staţi de vorbă să afli ce anume l-a determi-
nat să fure ca să ştii ce trebuie să "dregi"i pune-l să repare sin-
gur prejudiciul adus, să-şi asume responsabilitatea de a îndrep-
ta lucrurile, să dea singur înapoi ceea ce a luat şi să ceară iertare
păgubitului.

• Pune-l să se pună în pielea celui pe care l-a furat, purtaţi o dis-
cuţie serioasă, dar calmă, fără răcnete şi isterie. Mai ales, nu-l
bate. Pedeapsa trebuie să-i fie ruşinea şi repararea daunei, altfel
va fura în continuare, doar că va avea mai multă grijă să nu-l
prinzi.

• Nu te arăta niciodată încântat de faptul că a păcălit pe cineva
(chiar neintenţionat), că a furat ceva. Aşa îl încurajezi. Nu căuta
să păcăleşti şi să furi nici tu nimic de la nimeni, mai ales de faţă



cu el. Îl pregăteşti pentru un drum şi anevoios, şi periculos, şi
infam.

Caz
Delia are şapte ani şi, într-una din zile, mama, căutând ceva printre lucrurile fetei,
descoperă un adevărat depozit de săpunuri de faţă! Îngrozită, o întreabă de unde le
are. Nu mic îi este şocul atunci când află că dulceaţa ei de fată a învăţat de la o prie-
tenă cum să fure din magazin şi se amuză copios ori de câte ori îi reuşeşte figura.

Am lăsat la final cauza cea mai frecventă a furtului la copii - sâm-
burele delincvenţei juvenile: ANTURAJUL! Atenţie la amicii copilu-
lui tău. Ei pot să distrugă în scurt timp tot ce ai investit în el. Răul e
ca buruiana - creşte repede şi se smulge greu din rădăcină.

Superman-ul tău îţi dă zilnic porţia de adrenalină şi hiperventilaţie: se
suie în toţi pomii, pe acoperişurile caselor, vrea să-şi dea drumul pe
geam, crede că tot ce vede la desene animate poate face şi el. Nu-l poţi
scăpa din ochi nici cinci minute, că cine ştie în ce se mai loveşte ori pe
unde se mai caţără. "Fachirul" tău are copci la cap şi mâini în ghips şi
te întrebi, oare când i se formează şi lui instinctele de supravieţuire?

Nu despre instincte e vorba aici, ci despre imaginaţia lor bogată, de-
spre graniţa străvezie dintre realitate şi fantezie alimentată de poveşti
şi de benzi desenate. De asemenea, copilul care vrea să fie în centrul
atenţiei, care se simte neglijat, care nu e sigur pe tine, pe dragostea ta,
se apucă de tot felul de acte de vitejie menite să te surprindă/îngro-
zească/ să te facă să plângi, să ţipi etc. Vrea doar să te pună la încer-
care sau să-I remarci (în sfârşit) şi pe el. Uneori, comparaţiile cu alţi
copii, în defavoarea lui, îl pot determina să facă un act de bravură, ca
să-ţi demonstreze că şi el poate fi grozav.

Strategia părintelui:
• Salvează-I din situaţiile cu adevărat periculoase în care se

află, dar nu face tărăboi. Aşa nu va obţine reacţiile scontate



şi, dacă tot nu e nimeni căruia să-i pese, nu va mai fi tentat
să rişte.

• Când îl vezi că e pe punctul să facă o nouă trăsnaie, anunţă-I pe
tonul cel mai flegmatic că iar o să se lovească/taie/julească, o să-I
doară, o să plângă, o să-I usture etc. Chiar dacă zice pe moment
"şi ce?", e doar ca să-ţi facă în ciudă; îi pasă de el şi n-are chef să
îşi provoace suferinţă, nu e nici prost, nici masochist. Dacă se ju-
leşte, se zgârie şi trebuie să îi dezinfectezi rana, toarnă un pic
mai mult spirt/apă oxigenată ca să-I usture mai tare; o să-i piară
cheful de prostii măcar o perioadă.

• Nu fi excesiv de protector - uneori un cucui îl învaţă minte să
se gândească de două ori înainte să se apuce de vreo "vitejie".

• Foloseşte-ţi imaginaţia; degeaba îi spui "pisicile nu se spală
în maşina de spălat", dacă el a văzut asta la desene animate -
o ţine una şi bună. Încearcă să cauţi cu el semnul pentru "pi-
sici" pe maşină, pe cutiile de detergenţi - n-o să-I găsiţi, deci
nu ai de unde să faci rost de o asemenea maşină (ca la televi-
zor).

• Amenajează-ţi locuinţa cu şi mai multă grijă şi încearcă să nu-l
scapi din ochi pe micul Spiderman (vezi "Accidentele şi siguran-
ţa copilului").

• Explică-i care sunt riscurile la care se expune, dar nu-l cicăli, ci
acţionează. De pildă, dacă se încapăţânează să manevreze un băţ
prea aproape de ochi, ia-i-l din mână, nu te mulţumi să-I cică-
leşti.

• Uneori, o vizită la un spital de copii (unde vin cu tot felul de tra-
umatisme, arsuri etc.) poate să fie o lecţie dură pentru el, dar uti-
lă. Suferinţa altora îl mai poate tempera. Profită de ocazie şi, pe
lângă această lecţie, învaţă-I să fie generos cu cei aflaţi pe patul
de spital: duceţi micilor pacienţi baloane colorate, flori, dulciuri,
fructe, mici jucării (aprobate de personalul medical).

• Dacă, orice i-ai face şi oricât i-ai explica la ce riscuri se expune
din cauza acţiunilor sale, nu pare în stare să înveţe niciodată din
experienţa trecutelor suferinţe, stai de vorbă cu psihologul, mai
ales dacă copilul are şi o vârstă la care ar trebui să înţeleagă mai
uşor aceste lucruri.



~fultor părinţi le vine greu să Î9i pună la punct copilul atunci când
acesta le răspunde obraznic, îi îngână, îi tratează cu sarcasm mU9că-
tor, îi contrazic cu tupeu 9irefuză să-i asculte. Cauza obrăzniciei este,
cel mai adesea, răsfăţul, faptul că i-au permis prea multe 9ii-au cerut
prea puţin. El nU-9imai 9tie lungul nasului 9i,cum se spune, se trage
de şireturi cu mama 9i cu tata 9i cu toată lumea.

in alte cazuri, copiii răspund obraznic pentru că a9a au văzut în casă,
aşa se tratează părinţii între ei ("Hai, fă, pune odată masa aia, ce te
tot mocăie9ti?") sau a9a sunt ei trataţi de părinţi ("Băi,împiedicatule,
., ")")\îl aZi. .

Atenţie! Principalele cauze ale obrăzniciei sunt: răsfăţul, lipsa de res-
pect cu care este tratat copilul, exemplul negativ al părinţilor ~iat-
mosfera din casă.

Strategia părintelui:
• Arată-i că prin obrăznicie n-o să obţină niciodată ce vrea.
• Dacă nu e de obicei obraznic, dar ţi-a dat o replică nelalocul ei,

atrage-i atenţia politicos şi calm: "Crezi că e frumos ce faci? Eu
aşa vorbesc cu tine? Încearcă să reformuleziJ/.

• Dacă obrăznicătura e suficient de mare, întoarce-i spatele aşa
cum ai face unui coleg care a întrecut măsura. Şi mai bine, ieşi
din cameră şi lasă-l să vorbească la pereţi.

• Dacă e mic, trimite-l în camera lui sau în "camera aducerii amin-
teU să stea cinci minute singurel, să-şi vină în fire, să se gândeas-
că cum trebuie să-ţi vorbească. Anunţă-l să vină să-ţi vorbească
după ce îşi aduce aminte cum trebuie să procedeze politicos şi
să-şi ceară scuze.

• Tratează-l cu respect. Vorbeşte-i ca unui adult. Respectă-i şi pe
ceilalţi din casă. Vorbeşte frumos, fii politicos cu toată lumea.
Atenţie la propria atitudine şi ţine minte că el copiază tot ce vede
la tine şi în familie. Cu măsura cu care dai, cu aceea primeşti.



• Nu-l mai răsfăţa atât, nu-i permite orice, considerând că astfel
eşti un părinte modern şi bun. Azi te face prost, peste câţiva ani
îţi trage şi-o palmă, aşa, ca să ştii unde ţi-e locul!

• Nu-l mai cicăli când se obrăzniceşte. Devii agasant şi-i dai şi mai
multă apă la moară.

• Refuză să-I mai bagi în seamă când se obrăzniceşte şi încă
ceva timp după aceea. Arată-te indiferent şi rece faţă de exis-
tenţa lui, ca şi cum nici nu l-ai vedea prin casă. N-o să-i pla-
că. Dacă va încerca să-ţi reintre în graţii linguşindu-te, ara-
tă-i că nu ţine figura şi roagă-l să-şi ceară scuze în mod
politicos. Dacă îşi cere scuze pe loc, acceptă-i-le, dar averti-
zează-l să nu repete figura. Data viitoare nu vei mai fi atât
de iertător.

• Dacă se obrăzniceşte frecvent, cel mai bun ac de cojocul lui este
să-i tai rând pe rând favorurile. Dintr-o dată, tot ce el credea că
"i se cuvine" se duce pe apa sâmbetei. La început, poate să mai
braveze, "Ei, şi? Nu mai pot eu!", dar nu e decât o stratagemă me-
nită să-i disimuleze îngrijorarea. Nu te descuraja.

• Nu te mai grăbi să-i sari în ajutor atunci când are nevoie de
tine sau când îţi cere să-i cumperi ceea ce i-ai promis (ori îşi
cere linguşindu-te), ci pune-lla punct calm şi rece. "Mami, mă
ajuţi la matematică?", "Eu? Nu văd cum aş putea.", "Cum m-ai
ajutat de atâtea ori!", "Da? Mai devreme mi-ai zis că sunt
proastă. Descurcă-te singur." Fără alte comentarii. Nu te lăsa
înduplecat nici de lacrimi, nici de linguşeli. El trebuie să-şi
ceară iertare. Vei şti dacă e sincer ori nu. Data viitoare când fi-
gura se repetă, nu-i mai acorda iertare atât de uşor. "Iartă-mă"
nu e o monedă de schimb.

Răspunsurile obraznice discutate anterior nu sunt totuna cu obrăznici-
ile copilului şi obrăznicia nu e sinonimă cu agresivitatea. Răspunsu-
rile obraznice sunt expresia lipsei de respect care se manifestă prin
vorbe şi am sugerat câteva strategii.



Obrăzniciile sunt acţiuni reprobabile, uneori acte de sadism (de pildă,
chinuirea unui animăluţ sau uciderea lui), de distrugere a unui bun,
de şicanare răuvoitoare, răutăcioasă a unei persoane (un copil mai
mic, o persoană în vârstă sau cineva cu dizabilităţi). De multe ori,
acestea sunt rezultatul neglijării copilului de către părinţi şi încerca-
rea lui de a le atrage cumva acestora atenţia asupra lui.

Strategia părintelui:
• Nu-l eticheta drept "rău" - va face şi mai multe fapte rele în vi-

itor (vezi "Nevoia de identitate").
• Apelează la sentimentele şi înţelegerea lui. Încearcă să-I faci să

înţeleagă ce ar simţi el dacă ar fi în locul animalului chinuit sau
al celui căruia i-a distrus un lucru sau pe care l-a şicanat.

• Remarcă-i faptele bune, laudă-I pentru ele, fă-I să se simtă mân-
dru şi apreciat, dornic să repete această experienţă. Tratează cu
răceala, dezamăgire şi dezaprobare reţinută faptele sale rele, în
aşa fel încât să nu se simtă impulsionat să persevereze în aceste
acţiuni pentru a-ţi atrage atenţia.

• Nu-l compara cu alţi copii "buni" decât atunci când face fapte
bune şi comparaţia să fie întotdeauna în favoarea lui. Dacă îi
spui "uită-te la Georgel, cum de nu poţi şi tu să ai grijă de căţe-
lul nostru cum are el de pisicuţa lui" tot ce obţii este un trata-
ment încă şi mai crud pentru bietul vostru căţel, ba poate şi vred-
nicul de Georgel să se trezească cu un pumn de la micuţul tău
invidios. Dar dacă îl lauzi "ai grijă de Grivei mai bine decât
Georgel de pisicuţa lui", se va întrece pe sine pentru ca nu cum-
va Georgel să ajungă mai bun decât el.

• Dă-i responsabilităţi din ce în ce mai mari, pe măsură ce creşte,
şi ajută-I să le îndeplinească, să îşi găsească aprecierea, respec-
tul şi încrederea în sine.

Po::nele sunt expresia inteligenţei, imaginaţiei, spiritului ludic, dispo-
nibilităţii de acţiune a copilului, o dovadă a Eului său în dezvoltare.



Poznele, farsele, 9trengăriiie lui sunt mugurii unei calităţi deosebit de
apreciate la adulţi - umorul 9i dovada unui surplus de forţe, a unei
nevoi de activitate care nu este canalizată (încă) spre ceva construc-
tiv.Ulterior, acestea evoluează în disponibilitatea de a interveni, în în-
găduinţă, înţelegere, compasiune.

Strategia părintelui:
• Nu fi prea aspru cu el, dar nici nu-i trece totul cu vederea. Va

ajunge, curând, să întreacă măsura.
• Când strică ceva, pune-l să-I repare ori să contribuie la reparaţie.
• Scuzele sunt obligatorii.
• În situaţiile-limită, explică-i care puteau fi consecinţele reproba-

bile ale faptelor sale şi ajută-I să se gândească de două ori înain-
te de a face ceva.

• Dă-i exemple din experienţa personală; va şti că îl înţelegi şi va
fi dispus să accepte de la tine sfaturi, în loc să i se pară că tot ce-i
spui tu e o plicticoasă terorie a chibritului.

• Apelează la sentimentele lui şi ajută-I să înţeleagă că o poznă nu
trebuie să încline balanţa dintre bine şi rău înspre rău.

Agresivitatea este voinţa prost condusă 9i direcţionată, manifestarea
prin vorbe şi fapte a mâniei, urii, frustrării, instabilitaţii emoţionale,
nesiguranţei, incapacităţii copilului de a se exprima altfel. Lăsat să î9i
manifeste agresivitatea, ba poate chiar încurajat să o facă (fiindcă "ce
nostim e când se înfurie"??!!!!), copilul riscă să devină bătău9ul din
cartier, teroristul 9colii,urât de toţi 9iocolit, fără prieteni, suspectul de
serviciu ori de câte ori se întâmplă ceva rău 9i calul de bătăie al orică-
rui alt copil care vrea să-9imăsoare forţele cu el9i să-9idovedească su-
perioritatea în faţa amicilor lui. De aceea, este imperios să-I ajuţi pe co-
pilul tău să î9i controleze mânia 9i să înveţe să se tempereze.

Strategia părintelui:
• Observă ce anume îl face să explodeze şi evită provocările.
• Redu-i motivele de nemulţumire.



• Evită declanşarea crizelor.
• Acţionează prompt în caz că a "detonat". Calmează-l, scoate-l din

conjunctura respectivă, distrage-i atenţia dacă este suficient de
mic. Uneori, simpla ştergere a feţei cu apă rece, strânsul în bra-
ţe, cuvintele rostite şoptit, alinător, în ureche, mângâiatul pe spa-
te îl pot linişti.

• Nu ţipa la el, nu te răsti, nu faci decât să-I enervezi mai tare.
• Insistă să încerce să se exprime şi altfel, prin cuvinte, să explice rar,

cu voce joasă, ce s-a întâmplat. Încurajează-l să spună ce simte când
e mânios, ce l-a deranjat când a izbucnit. Insistă calm să nu-ţi vor-
bească agitat şi răstit pentru ca să-I poţi înţelege ce spune.

• E bine ca, înainte de orice discuţie, să-I laşi să se calmeze, asigu-
rându-te mai întâi că nu îşi poate face singur rău ori că va dis-
truge ceva.

• Nu-i lua partea, dar nici nu-l acuza de nimic până când nu as-
culţi şi versiunea lui. Nedreptatea e una dintre cele mai frecven-
te cauze ale acceselor lor de mânie.

• Nu-i face morală când e furios şi agitat - asta îl enervează şi mai
tare.

• După ce s-a calmat, ajută-l să înţeleagă unde a greşit el, unde au
greşit ceilalţi şi cum trebuie să procedeze pe viitor. Asigură-te că
a înţeles.

• Ajută-l să înţeleagă că toţi oamenii pot avea motive de mânie,
dar nu toţi se manifestă violent. Ajută-l să înţeleagă că oamenii
care au caracterul şi voinţa slabe se stăpânesc cel mai greu.

• Ajută-l să vadă ce neajunsuri îi aduce mânia (jignirea prieteni-
lor, pierderea lor, distrugerea lucrurilor, accidentările etc.).

• Dezvoltă-i vocabularul. Se prea poate ca lipsa cuvintelor să-I de-
termine să fie violent.

• Atenţie la propriile ieşiri în faţa copilului. De multe ori, compor-
tamentullui agresiv este indus chiar de părinţii lui ("aşa se re-
zolvă lucrurile, aşa face mama, aşa face tata" îşi spune el).

(Vezi alte strategii la "Crize").

~u uita că orice acces de mânie este Însotit de o crestere a adrenali-, ,
nei în sânge! Adrenalina acţionează ca un drog, cu efect devastator



asupra organismului în întregul său ~idă, ca orice drog, dependenţă.
Cu cât te mâniezi mai des, cu atât îţi ie~idin fire mai u~or.Mânia, ex-
ploziile de nervi ajung să distrugă sănătatea copilului în timp ~iîl vor
transforma într-un adult irascibil, dificil ~ibolnav.

Când copilul ajunge să terorizeze casa, vecinii ~ijumătate din cartier,
deja problema s-a agravat foarte mult. Ai de a face cu un bătăuş. Bă-
tău~ul intră repede în tot felul de dispute, probleme, încurcături, va
avea mari greutăţi la ~coală,în viaţă, la locul de muncă, în propria fa-
milie. Atrage relele ca un paratrăsnet. Am fost ~ocată să văd că sunt
~ipărinţi (nu puţini!) care î~ideprind copiii să fie bătău~i în ideea de
a se "apăra". Dacă toţi părinţii ar face la fel, crede-mă, nimeni nu ~i-ar
mai putea duce copilul la grădiniţă, căminul s-ar transforma într-un
ring de box ~i~coalaîntr-un campionat de Kl. Copilul deprinde vio-
lenţa de mic ~idin familie. Pentru el, pumnul devine mijlocul cel mai
simplu ~imai eficient de a-~i rezova problemele. Totul începe de la
trasul de păr, mu~catul, scuipatul ~iîmbrâncitul, specifice copiilor de
2-3 ani, când ei nu stăpânesc bine vorbirea ~inu se pot exprima repe-
de ~ibine în cuvinte ~ie mult mai simplu să-~iarate sentimentele prin
gesturi, să-~i apere "posesiunile" cu îndârjire. Lucrurile nu trebuie
scăpate de sub control ~iactele de terorism trebuie înăbu~ite în fa~ă.

Fiecaremembru al familiei are dreptul la intimitate, indiferent de vâr-
stă, ~icopilul trebuie să înveţe de mic să respecte acest drept. Altfel,
viaţa de familie capătă accente de promiscuitate. Revin la ce am mai
spus ~iîn alte capitole: lipsa intimităţii, nerespectarea ei este complet
nesănătoasă pentru dinamica relaţiilor din familie ~ipentru copil. Am
cunoscut un băiat de 12 ani care nu putea să doarmă decât în pat cu
mama! Gânde~te-te că este preadolescent, în curând va avea poluţii
de noapte! Cum îţi sună? Fără mamă, băiatul (de altfel, un copil bine
crescut, cu bun-simţ ~iinteligent, dar extrem de nesigur pe el) nu pu-
tea închide ochii de frică. Mama a râs când am întrebat-o ce o să se
facă în noaptea nunţii lui? Fără glumă, lucrurile o pot lua razna rău



de tot şi te trezeşti că flăcăul tău are probleme în căsnicie sau că nici
nu se mai însoară de teamă că trebuie să te părăsească pe tine, mămi-
ca lui! Ataşamentul exagerat al copilului faţă de un părinte, mai ales
al băiatului faţă de mamă, are, celmai adesea, un impact negativ asu-
pra \'ieţii lui sexuale şi de familie: va fi nemulţumit de soţia lui dacă
aceasta nu se va strădui să-i semene soacrei sale, să-I trateze în aceeaşi
manieră şi să facă lucrurile exact ca ea (de pildă, mâncarea); chiar şi
atunci când soţia intră în papucii soacrei, tot nu va ajunge vreodată
la fel de importantă ca ea, de unde o ierarhie denaturată şi dăunătoa-
re pentru propriul copil în relaţia cu mama lui şi chiar subminarea
autorităţii soţiei în faţa propriilor copii (vezi "Cocoloşirea").

Strategiile părintelui:
• Nu permite îngeraşului tău să-ţi ia dormitorul cu asalt. Nu tre-

buie să-I respingi cu asprime, ci doar să insişti ferm, de fiecare
dată, asupra dreptului tău şi al celuilalt părinte la intimitate şi
la un somn bun, fără întreruperile cauzate de micul noctambul.

• Ori de câte ori îl descoperi în patul tău, du-l înapoi în dormito-
mI lui. Chiar dacă va trebui sa faci câteva nopţi albe pentru asta.
Taie obiceiul din faşă.

• Învaţă-I cum să se liniştească singur şi dă-i asigurări că, în casă,
nimic rău nu i se poate întâmpla. Cauza invaziilor de noapte este,
preponderent, frica, spaima.

• Lasă-i în pătuţ o pernă pe care ai dormit tu câteva nopţi sau o
bluză care are mirosul tău. Copiii sunt sensibili la miros şi, din
acest motiv, bluzalperna îl va face să-ţi simtă prezenţa liniştitoa-
re pe tot timpul nopţii. Iar pe tine te va lăsa să dormi.

• Atenţie la ce vorbiţi, chiar şi în glumă, de faţă cu el, la progra-
mele pe care le urmăreşte la televizor, la jocurile pe care le joa-
că la computer. Monştrii de care râdea cu numai câteva ore în
urmă pot deveni fioroşi după lăsarea întunericului.

• Când s-a trezit speriat, plângând şi ţipând şi dă năvală în patul
vostru de parcă l-ar urmări armia turcească, vorbeşte-i calm şi
blajin, mângâie-l şi du-l înapoi la el (părintele care l-a pus în pat
de cu seară ar fi cel mai indicat să o facă). Stai cu el până se li-
nişteşte şi aţipeşte din nou (poţi să-i citeşti ceva, să-i cânţi un



cântec de leagăn). În astfel de situaţii, dacă-I exilezi la el în ca-
meră cu asprime, poate să sufere o traumă. Îi va fi frică de tine
mai tare decât de coşmarul lui şi va plânge singur, pe întuneric,
cine ştie cât. Îl poţi găsi dimineaţa în stare de şoc! Nu te băga la
el în pat, să nu te fure somnul şi să "înnoptezi" acolo. Diminea-
ţa va şti cum să procedeze oricând are chef să doarmă cu tine.

• Lasă în camera lui şi pe holul către baie mici dispozitive lumi-
noase sau luminiscente (steluţe, semiluni, niciodată măşti de
clovn sau figuri de animale - acestea îl pot speria noaptea). La-
să-i în dormitor să pătrundă lumina de la stâlpii de iluminat stra-
dal. Întunericul dens poate da fiori pe şira spinării chiar şi unui
adult, mai ales când liniştea e deplină.

• Dacă are o spaimă, un coşmar care se tot repetă noapte de noap-
te, e cazul să faceţi o mică investigaţie, dar a doua zi, pe lumină.
S-ar putea să fie nişte prieteni care discută cu el verzi şi uscate
şi-i bagă frica în oase, sau un alt adult (uneori bunicii par să nu-şi
dea seama că au în faţă nişte copii când vorbesc slobozi la gură
despre viaţa de apoi!). Nu ridiculiza problema, ci încearcă s-o re-
zolvi. De exemplu, dacă l-a speriat un câine şi asta visează el
noaptea, la cei patru ani ai săi, e mai eficient să-i pui un paznic
la capul patului (pe Superman sau Spiderman sau pe ursul cel
mare de pluş) să-I apere decât să-i ţii teoria cu "stai liniştit, nu e
nici un câine în casă". Imaginaţia copilului e foarte bogată şi s-ar
putea să-şi spună că tu nu-l vezi, dar câinele este şi stă ascuns
bine undeva, gata să sară la el imediat ce ai stins lumina şi ai ple-
cat în camera ta.

• În caz de furtună cu tunete şi fulgere, febră, boală, un stres emo-
ţional puternic (de pildă, decesul unui bunic sau mutatul la o
altă şcoală sau într-o altă casă), somnul copilului poate fi serios
afectat. Dacă se trezeşte de spaimă sau plângând pentru că îi este
rău, du-te tu în cameră la el. Alină-I, potoleşte-i febra şi rămâi
în camera lui să-I veghezi. E o noapte albă, dar alege să moţăi
într-un fotoliu, lângă pătuţullui, şi nu în pat cu el. Crede-mă,
aşa te scuteşti singur de multe alte nopţi în care va trebui să
adormi cu el în braţe şi nu cu partenerul/partenera. Spre discon-
fortul cuplului...



9.10 Îmbrăcatul şi dezbrăcatul sunt un chin

Îmbrăcatul şi dezbrăcatul trebuie deprinse imediat ce copilul mani-
festă interes pentru acest lucru. A-l considera incapabil să facă aceste
lucruri, a-l trata ca pe o păpuşă de cârpe este o greşeală. De altfel,
aceasta este una dintre marile probleme ale părinţilor datorată sub-
aprecierii copilului şi răsfăţului exagerat. Uneori, părinţii, mai ales
mamele, consideră că e mult mai important să-I îmbrace pe copil
după gustul ei decât să-i lase şi lui iniţiativa şi să-I ajute să se îmbra-
ce corect.

Am văzut copil de 9 ani pe care îl îmbrăca încă mămica (sau sora mai
mare) şi copil de 7 ani la care munceau doi adulţi ca să îl îmbrace. Nu
mai vorbesc de alte nenumărate cazuri unde copii cu vârste între 2 şi
6 ani erau încleştaţi într-o luptă pe viaţă şi pe moarte cu părinţii lor
ori de câte ori trebuiau să iasă din casă.

Strategia părintelui:
• Copiii mici nu pot să facă faţă unei alegeri cu opţiuni multiple,

ci unor alegeri simple - din două, una.
• Copiilor mici, când îi îmbraci, trebuie să le vorbeşti întruna: "hai

să punem pulovăraşul, întâi o mână, acum şi cealaltă, aşa, foar-
te bine, acum şi capul" etc.

• Lucrurile care se trag pe cap sunt neplăcute, mai ales dacă nu se
respectă ordinea corectă (la îmbrăcare, mai întâi fruntea, apoi,
ceafa, la dezbrăcare, invers, altfel îi provocăm suferinţă). De pre-
ferat sunt hainele cu capse, arici sau fermoar.

• încălţămintea cu şireturi e o problemă, de preferat sunt capsele,
ariciul.

• Ajută-I să înveţe să deosebească spatele de faţa hainei (după eti-
chetă) şi dreapta de stânga.

• Până pe la 5-6 ani, indicat ar fi ca mama să-i lase în dulap, la
vedere, numai câteva haine (potrivite cu sezonul), cam câte
două-trei bucăţi din fiecare articol de îmbrăcăminte, mai puţin
lenjeria intimă. Aceste haine trebuie rotite săptămânal, restul
strânse şi puse într-o geantă sau în alt dulap.



• Nu te supăra pentru că nu şi-a asortat hainele, mai are timp să
înveţe, acum le stă bine cu orice.

• Mult mai important decât alegerile vestimentare este să se poa-
tă îmbrăca şi dezbrăca singur. Nu uita că învăţarea cere exerciţiu
şi exerciţiul răbdare. Implică-l, ajută-l, faceţi din această activi-
tate o ocazie de a vă amuza, încurajează-l şi evită să-I critici sau
să râzi de eli "eu îţi pun un pantofior, ia vezi, poţi tu să ţi-l pui
pe celălalt?"

• Mai întâi va învăţa să se dezbrace - e mai simplu, abia apoi să
se îmbrace. Nu te încăpăţâna să înveţe invers.

• Dacă opune rezistenţă la îmbrăcare şi dezbrăcare, ia-ţi o mină se-
rioasă, nu te angaja într-o bătălie cu el- te va juca pe degete (îl
amuză să te vadă cum te strofoci!)- şi avertizează-l că, fie îl duci
afară aşa cum este, să râdă toată lumea de el, fie nu mai ieşiţi de-
loc (el are de pierdut!). Dacă face nazuri la culcare, când trebuie
să-şi pună pijamaua, ca să tragă de timp, taie-i povestea şi scur-
tează-i timpul petrecut împreună înainte să-i spui "noapte bună"
(vezi" Tândăleala").

• Nu lăsa totul în ultimul moment, ia-ţi timp suficient cât să aş-
tepţi să-şi tragă el hăinuţele înainte să pleci undeva, nu-l cicăli
şi presa să se îmbrace mai repede - nu poate -, nici nu-l îm-
brăca tu decât dacă e vreo urgenţă.

• Ajută-l când se împotmoleşte şi explică-i de fiecare dată, până
ţine minte, cum şi în ce ordine se iau hainele şi se dau ele jos.

• Obişnuieşte-l să le ţină în ordine şi să le pună la loc, hăinuţele
nu au picioare şi nici nu ajung prin magie înapoi în dulapi dacă
vrea haos, lasă-l să se descurce singur (în curând va înţelege cât
de utilă este ordinea).

• Dacă devine obsedat de o anume culoare sau erou (Superman)
şi vrea să se îmbrace numai aşa, lasă-l în pace, totul este să nu
ajungă să meargă şi la şcoală la fel. Pune-i-le la spălat mai des şi
evită să-i mai iei altele asemănătoare.

• Încurajează-l şi laudă-l ori de câte ori se îmbracă singur sau adec-
vat, sau se dichiseşte pentru vreo ocazie.



9.11 Încăpăţâna tu/

De multe ori văd părinţi care încearcă să-şi determine copiii să facă
ceea ce trebuie condiţionându-i. E foarte bine - în viaţă, zilnic apar
asemenea condiţionări (dacă am bani, pot să îmi plătesc întreţinerea;
dacă vreau concediu la vară, nu pot să-mi iau acum zile libere etc.).
Problema este că, pentru cei mici, "dacă" înseamnă "dacă vrei" şi
acest "vrei" e problema. De ce să vrea el ~isă nu vrei tu? De aceea, e
mai bine să foloseşti "când" sau "după ce" în loc de "dacă": "Când
termini de mâncat, mergem să ne jucăm". "După ce te speli pe dinţi,
îţi spun o poveste". "Moş Crăciun o să vină la tine când ai să fii cu-
minte". "Când" şi "după ce" îi arată că nu e loc de manevre, indică o
succesiune implacabilă de evenimente, un lanţ cauzal în derularea că-
ruia nu poate interveni şi care nici nu ţine de voinţa ta, ceea ce îi taie
pofta de a-şi încerca norocul.

Dacă nu vrea să facă ceea ce îi ceri, să-ţi facă pe plac, să te ajute la
ceya, nu insista, nu intra într-o dispută, nu veni cu argumente. El va
ayea mereu contraargumente şi tu pierzi pe mâna ta. Lasă lucrurile
aşa, dar, cu proxima ocazie, refuză-i şi tu o cerere, taie-i un favor.Aşa
ya ţine minte o lecţie esenţială: cu măsura cu care dai, cu aceea pri-
meşti. Chiar şi refuzul de a învăţa şi de a-şi face temele poate fi abor-
dat la fel. De ce să aibă parte de timp pentru joacă, dacă el nu se achi-
tă de îndatoririle şcolare?

Cneori, poate să refuze crezând că nu e în stare să facă ce îi spui şi
fiindu-i frică de eşec. Aceasta este urmarea firească a prea multelor
reproşuri pe care i le faci. Dezvaţă-te de acest obicei. Dacă tot l-ai
bombănit şi certat că n-a făcut bine cutare lucru, i-ai tot spus "nu
poţi, eşti prea mic", fireşte că nu mai are încredere în el. Revizuieş-



te-ţi atitudinea, fii mai îngăduitor cu el (a gre9i e omenesc, mai ales
când înveţi).

Când ii este frică de eşec, nu-I lua peste picior ("hai, măi, fricosule!"),
nu-I presa ("hai odată"), pentru că nu obţii nimic.

Singura soluţie este să-i întăre9ti încrederea în sine pas cu pas, cu răb-
dare, în timp.

Strategia părintelui:
• Dă-i sarcini şi responsabilităţi uşoare la început.
• Stabileşte-i obiective rezonabile pe care să le poată atinge.
• Laudă-I când reuşeşte, încurajează-I când ezită, nu-l critica când

eşuează, ci consolează-I, îmbărbătează-I ("lasă, data viitoare ai să
poţi, ai să vezi"). Nu-i spune "iar n-ai făcut cum trebuia", ci "fii
mai atent" sau "e din ce în ce mai bine, felicitări".

• Pe măsură ce capătă încredere în sine, sporeşte şi tu gradul de
complexitate al sarcinilor pe care i le atribui şi importanţa lor,
dar nu prea repede, să nu eşueze şi să se descurajeze.

Nu-ţi pune mintea cu un copil tiranic. Nu o scoţi la capăt cu el. Ori l-ai
răsfăţat prea mult 9i s-a obi9nuit să comande 9i să i se facă mereu pe
plac, ori are nevoie să se simtă important 9iînţelege să facă acest lucru
ignorând ceea ce tu îi ceri sau determinându-te să faci cum vrea el.

Strategia părintelui:
• Ignoră-1 când încearcă să facă pe şeful cu tine şi dă-i atenţie când

se poartă politicos şi rezonabil.
• Nu te grăbi să-i faci mereu pe plac, dar evită crizele.
• Când refuză să te asculte, nu-i ţine prelegeri. Fii mai abil decât

el, cere-i părerea şi dă-i idei în aşa fel încât să creadă că sunt ale
lui.



• Oferă-i mai des ocazia de a se face important ajutându-te pe tine
şi pe alţii şi mulţumeşte-i, spune-i cât de mult te-a ajutat.

• Obişnuieşte-l să joace jocuri unde accentul cade pe cooperare,
nu pe victoria de unul singur.

• Uneori, face pe tiranul cu tine pentru că are impresia că nu-l iu-
beşti şi nu-l placi, de aceea vrea să te pedepsească. Arată-i dra-
goste şi afecţiune şi revizuieşte-ţi atitudine a faţă de el şi timpul
pe care (nu) i-l acorzi.

Dacă micuţul scoate un "porumbel" pe gură, însă nu-i stă în obicei,
se prea poate să-I fi auzit pe undeva (poate chiar la tine, atenţie!) şi îl
foloseşte ca să-şi dea importanţă, să fie precum "cei mari" sau ca să
fie mai interesant, să fie în centrul atenţiei. Nu uita că, la început, îţi
analizează foarte curios atitudinea, reacţia şi, cu cât eşti mai şocat/ul-
tragiat/ enervat, cu atât el e mai mulţumit de efect.

Strategia părintelui:
• Nu te pierde cu firea, chiar dacă ai rămas mut de uimire.
• Spune-i să nu mai folosească asemenea cuvinte pentru că

oamenii din jur se simt prost şi el riscă să nu mai fie plăcut de
ceilalţi (acesta e ultimul lucru pe care şi-l doreşte).

• Dacă i-a intrat în obicei să vorbească mai urât decât un birjar, e
semn ca i-ai tolerat (ba, poate chiar încurajat) acest tip de limbaj.
Atenţie cum te exprimi faţă de el şi de ceilalţi şi, dacă îţi stă în
obicei să fii mai slobod la gură, corectează-te şi stăpâneşte-te mai
des la nervi şi supărare. Altfel, copilul crede că aşa e normal să
te exprimi (vezi "Fii dascăI şi model").

• Dacă anturajul lui este cel răspunzător de schimbare, atrage-i
atenţia că tu nu tolerezi un astfel de limbaj, că e nepotrivit şi ne-
civilizat şi, dacă mai continuă, îi interzici să-şi mai vadă amicii.
Caută să-I "extragi" din anturaj cu tact, găsindu-i alte preocupări.
Limbajul urât e semn rău.

• Manifestă-ţi dezgustul pentru expresiile lui, dar vorbeşte-i civilizat.



• Trimite-l în camera lui dacă insistă să mai folosească expresii şi
cuvinte triviale. Du-l acasă dacă o face în public, nu-i mai vorbi
dacă perseverează.

• Înjuratul e contagios, dar obiceiul se pierde în lipsă de exerciţiu.
• Poţi să-I încurajezi să renunţe răsplătindu-1 când vorbeşte civi-

lizat cu ceva mai multă conversaţie şi atenţie. Nu atenţii!

Mulţi părinţi ?i-ar dori un copil care să vorbească atât de mult ca al
tău. Vorbind, el î?i dezvoltă vocabularul, abilităţile de comunicare, ya
putea să se exprime u?or ?i cu siguranţă. Stând de vorbă cu el, nu
doar îi faci o bucurie, ci ajungi să-I cunoşti mult, mult mai bine şi ai
si ocazia să-I înveti o multime de lucruri., "

Nu-i pune pumnul in gură - e ca şi cum ai smulge limba unei privi-
ghetori ca s-o faci să tacă. Acordă-i atenţia pe care el o solicită, lasă-1
să-ţi spună ce are de spus.

Strategia părintelui:
• Dacă ai mai mulţi copii şi vorbăreţul te împiedică să le dai şi ce-

lorlalţi atenţia cuvenită, stabileşte cu el să vină să stea cu tine la
bucătărie cât faci tu mâncare (şi-i mai dai şi lui ceva de făcut să
te ajute) ori alege alte momente: când faci curăţenie în casă, speli
maşina, mergi la piaţă etc. (în doi, vorbind, treaba merge mai
uşor).

• Dacă vă este amândurora mai comod, seara, înainte de culcare,
acordă-i vorbăreţului o jumătate de oră numai cu tine, cât timp
ceilalţi copii ascultă o poveste/se uită la televizor/se joacă.

• Când ai obosit, nu-l repezi cu un "mai taci din gură, moară stri-
cată!", ci spune-i că nu te mai poţi concentra, ai altceva de făcut
şi veţi continua discuţia mai târziu. Ori lasă-I să vorbească (dacă
poţi!). Din când în când, mai mângâie-l pe cap, pe spate, prinde-l
de mână să nu simtă că vorbeşte la pereţi.



• Când vorbăreţul e mic şi doar te asaltează cu întrebări (de ce par
să fie cuvinte magice!), răspunde-i calm, cu răbdare. Când te-ai
săturat şi el te pisează în continuare (numai ca să nu îţi îndrepţi
atenţia spre altceva/altcineva), distrage-i atenţia, dă-i ceva de fă-
cut (de colorat, de modelat etc.), spune-i o poveste, cântaţi un cân-
tecel ca să înţeleagă că nu are rost să vorbească fără noimă doar
ca să fie cu tine, ci poate folosi timpul şi altfel.

• Când copilul te întrerupe dintr-o discuţie (ca să se afle şi el în
treabă), nu-l ignora - te va sâcâi şi îşi va încerca şi altă dată no-
rocul. Spune-i că, pentru a interveni în discuţie, trebuie să-şi cea-
ră permisiunea şi, când nu-i este acordată, să se abţină.

• Copilul trebuie obişnuit să nu se bage în vorba oamenilor mari
şi, ca să nici nu-i dai ocazia, nu-l ţine pe lângă tine când stai cu
prietenii la discuţie, dă-i ceva de făcut, lasă-I să se joace, îngri-
jeşte-te să aibă şi el o companie potrivită. Altfel, stând pe lângă
adulţii strânşi la o bere, el aude (chiar când pare absorbit de cu
totul altceva!) şi ce nu are voie.

Dacă lui nu-i este bine, lumea e cu fundul în sus. Aceasta este viaţa
in preajma unui îmbufnat. Cu cât el e mai supărat, cu atât tu te agiţi
mai tare ca să-i intri în voie, ca să-i faci pe plac. De fapt, micuţul tău
a in\'ăţat cum să te controleze mult mai eficient decât făcând o criză
de furie "clasică". El dictează când să râzi şi când să te simţi vinovat
(pentru că vina este sentimentul care domină părintele copilului îm-
bufnat). El vrea cutare lucru, pe care tu nu i-l poţi da (ţi-ai propus să-I
disciplinezi), însă el, şmecher, în loc să sară în sus şi să se dea cu fun-
dul de pământ, pune bot şi-şi ţine ochii mai trişti decât ai unui câine
bătut, cu un aer de om lovit de soartă, încât tu, cuprins de remuşca-
re, cedezi. Surpriză: acum nu mai vrea el să primească, nu-i mai tre-
buie, chipurile, dacă nu i-ai dat când a cerut el, nu mai are nevoie.
Sâc!Şi, de unde îţi propuseseşi să faci ceva, să nu cedezi, să nu nego-
dezi cu el, te trezeşti că îl implori să accepte ceea ce i-ai refuzat nu-
mai ca să îi auzi din nou glăsciorul vesel prin casă. Tu eşti knock out,



el şi-a făcut rost de o armă imbatabilă. Nu va trece mult până va pune
bot din nou.

Ponturi utile:
• Nu te mânia, nu te îmbufna. Nu-ţi pune mintea cu el.
• Ignoră-1 într-o primă fază. În acest fel, îmbufnarea lui devine inutilă pentru că

nu a mai obţinut satisfacţia de a te pedepsi că ai îndrăznit să nu-i faci pe plac.
• Comportă-te firesc, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, nu sta, la rândul tău,

îmbufnat. Ce motive ai?
• Nu-i da târcoale să vezi dacă e tot îmbufnat sau i-a trecut, nu încerca să-I îm-

paci. Mai tare se îmbufnează.
• Adoptă o atitudine veselă, degajată, nu-i arăta că eşti dispus să stai în cap de

dragul lui ori că, pentru mofturile sale, restul casei trebuie să sufere ca să fie el
fericit. Poţi să-i explici acest lucru în câteva cuvinte spuse pe un ton calm, rezo-
nabil ("Îmi pare rău, ştiu că nu-ţi place că trebuie să plecăm de la bunici, dar nu
mai putem rămâne, se face prea târziu şi mâine mergem toţi la muncă"). După
aceasta, continuă să faci ce ţi-ai propus.

• Dacă nU-ţi răspunde, nu te bagă în seamă, nu-i arăta că te impresionează. Fă
apel la înţelegerea lui. ("Ştiu că eşti supărat, dar eşti băiat mare, sunt sigură că
înţelegi că trebuie să mergi la grădiniţă ca toţi copiii de seama ta.")

• Încurajează-1 să vorbească despre ceea ce simte, fără să-i dai de gândit că ai pu-
tea să te abaţi de la ce ţi-ai propus. În felul acesta, îl tentezi să deschidă subiec-
tul în ideea că te va convinge cu argumentele lui, când, de fapt, îşi propusese să
te pedepsească cu augusta lui tăcere. S-ar putea să aibă, în felul lui, dreptate
(de pildă, să vrea un anume gen de pantaloni, aşa cum poartă toţi colegii lui, şi
tu să preferi ceva mai "clasic"). Nu te încăpăţâna să câştigi în chestiuni lipsite
de importanţă. Poţi să laşi discuţia deschisă cu un simplu "am să reflectez la ce
mi-ai spus" / lIne mai gândim" şi atât.

• Dacă prin atitudinea lui îmbufnată şi-a propus să strice cheful tuturor, poţi să-i
ceri să părăsească încăperea. N-o să-i convină. Va ieşi crezând că vii după el să-I
împaci, dar câteva minute de singurătate îl vor face să revină la sentimente mai
bune.

Este esenţial să nu încerci să-I determini pe copil să folosească oliţa şi
toaleta înainte ca el să fie pregătit. Efectul este tocmai opus celui do-
rit. Înainte de vârsta de un an şi jumătate, copilul nici măcar nu este
capabil din punct de vedere fizic să-şi controleze micţiune a şi defeca-



tia. Şi nici nu înţelege că ar putea! De abia la 2-3 ani poţi să începi li-
niştită să-I "antrenezi". Unii copii răspund mai repede, alţii preferă
scutecele.

Ponturi utile:
• Observă-1 cu atenţie să vezi când dă semne că înţelege ideea de "îmi vine!". De

obicei, cam pe la 2 ani. Seîncreţeşte la faţă (sau se concentrează cu un aer pre-
ocupat), crăcănează puţin picioarele şi se opreşte în loc, ca un bătrân căuia i se
pare că aude telefonul, cu numai câteva secunde înainte să-şi dea drumul în
pantaloni. Nu e suficient ca să ajungă la oliţă şi să-şi dea jos singur chiloţeii, dar
fii pe fază.

• Cercetează scutecele după somn să vezi ce cantitate de "produs" au acumulat
comparativ cu ce cantitate de lichide a consumat. Dacă sunt mai degrabă usca-
te, e semn bun, se apropie vremea oliţei. Dacă nu, mai aşteaptă. De abia când
nu mai face pipi în somn poţi spune "adio, scutece!".

• Foarte important în pregătirea copilului să facă la oliţă este să-i explicice se întâm-
plă:care sunt semnele, cum să anunţe. Nute complica,eifă-1numai să asoeieze sem-
nele (durere în burtică, presiune în partea de jos a abdomenului) cu fenomenele ...

• Dă-i hăinuţe de care se poate debarasa uşor, cu elastic, nu capse şi fermoare.
Până deschide toţi nasturii, faptul s-a şi consumat.

• Întreabă-1 de o mie de ori pe zi: "Vrei să faci pipi?". Din o sută de şuturi pe poar-
tă, tot nimereşti de câteva ori.

• Laînceput, ţine oliţa la îndemână să nu scapi momentul, dar nu chiar la bucă-
tărie. După ce s-a mai obişnuit, ţine-o la baie, curată, gata de intervenţie.

• Nu-I pune pe copil la oliţă în faţa televizorului. Trebuie să se concentreze pe ce
are de făcut şi dacă mănâncă sau se uită la televizor nu mai înţelege ce face. Nu
uita că până şi acest banal proces e ceva nou pentru el. În plus, se obişnuieşte
ca statul pe "tron" să dureze cu orele şi dacă nu stă atât, nu-i mai vine să facă.

• Nu-I lăsa singur, uitat, pe oliţă. Vaîncepe să-I enerveze. Stai cu el şi laudă-1 pentru
ce a făcut. ştiu că ţi se pare ciudat, dar pe el îl încântă că " a făcut chestia aia acolo".

• Unii copii sunt mai pudici şi preferă să te întorci cu spatele sau să-I laşi singur
să te strige el când e gata. Nu râde de el, nu-I lua peste picior. Respectă-i inti-
mitatea. Chiar şi când copilul este mai puţin ruşinos, întoarce capul, nu-I privi
intens chiar în clipa în care vrea să îi dea drumul. Lasă-1să se concentreze pu-
ţin.

• Când deja începe să facă la oliţă, dacă vrei să renunţi la scutece mai curând, nu
i le mai pune. Ia oliţa după tine. Altfel, îi creezi confuzie: "De ce acasă fac la oli-
ţă şi în rest pot să fac pe mine?".

• De la oHţă la scaunul de toaletă e un pas mare. Ai răbdare. Arată-i copilului cum
se face, nu-ţi fie teamă să laşi uşa întredeschisă când te aşezi pe "tron". Nu uita,
copilul vrea să fie ca tine.



• Pregăteşte-i scaunul de toaletă cu un colăcel special şi un minitaburet pe care
el să-şi ţină picioruşele în timp ce face. Dacă e suspendat în aer, n-o să-i placă.

• De multe ori, trasul apei poate să-I sperie. Nu face aceasta brusc, când este el
pe aproape şi nu-I lua prin surprindere, ci anunţă-1.

• Învaţă-1 că spălatul pe mâini după şi hârtia igienică sunt parte a "momentului".

E o problemă care poate să apară 9ila copii mari, de 10-11ani, nu doar
la prichindei. Cauzele sunt multiple.

În unele cazuri, părinţii au renunţat prea repede la scutece. Acestea
trebuie să rămână uscate mai multe nopţi la rând înainte de a decide
să nu mai fie puse.

Alţi copii dorm foarte adânc 9inu mai simt presiunea din vezica uri-
nară. Pentru alţii, e semn că au o infecţie urinară.

Mulţi copii care udă patul în timpul nopţii au suferit o traumă recen-
tă, o pierdere, un stres emoţional. Venirea pe lume a unui frăţior sau
a unei surioare, pierderea cuiva drag sau despărţirea de cineva drag,
probleme la 9coală,schimbarea casei sau chiar 9inumai a patului, toa-
te se pot solda cu pipi în pat.

Există 9i cazuri în care copilul face în pat spre dimineaţă, în mod in-
tenţionat, ca să atragă atenţia de care are nevoie (fiind prea neglijat)
sau ca să-9i pedepsească părinţii (mai ales dacă ace9tia fac, vizibil,
mare caz) pentru ceva ce lui nu-i convine. Am văzut 9i copii care fă-
ceau pe ei, treji fiind, de ciudă, când mama le interzicea ceva.

Teama de a merge la toaletă în timpul nopţii, pe întuneric, îl poate de-
termina pe copil să prefere să se ţină până face pe el.

Vesteabună e că, până la adolescenţă, această problemă dispare cu to-
tul. Până atunci însă e nevoie de răbdare 9i tact, chiar dacă nu e nici o



plăcere să schimbi patul în miez de noapte (sau dimineaţa), să tot speli
şi să calci lenjeria, să cureţi salteaua. Până la urmă, cel care suferă cel
mai mult este copilul însuşi care se trezeşte rece şi ud, care se poate şi
îmbolnăvi - de nu cumva udatul patului este chiar un semn de boală.

Pontu ri utile:
• Nu-I certa pe copil, nu-I umili. Şi aşa se simte destul de prost, mai ales dacă nu

mai e de mult un bebe.
• Nu face mare caz din asta, ci ia-o ca pe un accident.
• Pune-I să te ajute să schimbi patul, să speli cearşafurile, chiar dacă e mic. Poa-

te şi el să te ajute să le strângi şi să le îndeseîn maşina de spălat. Aşa, cel pUţin,
înţelege mai bine care sunt consecinţele.

• Dacă eîncă mic, nu te grăbi să-i pui la loc scutece pe timpul nopţii gândindu-te
că, poate, ai renunţat la ele prea repede. Nu uita că de abia s-a dezvăţat de scu-
tece, ce vrei, să-I înveţi să facă din nou pe el?

• Nu-i da să bea multe lichide seara, înainte de culcare.
• Asigură-te că se mai duce o dată la toaletă înainte să se bage în pat.
• Dacă te trezeşti în timpul nopţii să mergi la toaletă, poţi să-I duci şi pe el, aşa

adormit cum e. Nu-I întrerupe însă dacă ştii că adoarme greu.
• Dacă aceste evenimente se repetă des, vezi ce este în neregulă cu el. Du-Ila me-

dic să-i facă un control.
• Dacă îi este frică de întuneric, frică să meargă singur la toaletă noaptea, lasă-i o

oliţă în cameră, la îndemână. Nu e ideal, dar e mai bine decât să ude patul.
• Dacă udă patul ca să nu mai doarmă singur, nu te grăbi să-i dai satisfacţie lu-

ându-I să doarmă cu tine.
• Dacă episoadele se repetă destul de des, laudă-1 de fiecare dată când găseşti pa-

tul uscat dimineaţa. Dacă a fost numai un accident, nu face caz.

Certurile dintre fraţi sunt un calvar pentru părinţi. Copiii par să nu
se înţeleagă deloc şi, din orice, găsesc sămânţă de scandal. Toate aces-
tea nu sunt decât pretexte pentru că, în mod esenţial, copiii se ceartă
ca să obţină atenţia părinţilor. De aceea, certurile sunt însoţite, ade-
sea, şi de pâră.

Destul de des, certurile şi neînţelegerile dintre fraţi sunt alimentate
de atitudinea partinică a părinţilor, de existenţa unui copil preferat.



Ponturi utile:
• Nu-i lăsa să se certe. Desparte-i şi nu le permite să se mai joace împreună. Asta

o să-i usture cel mai tare. ("Dacă nu vă puteţi înţelege, jucaţi-vă separat, fieca-
re în câte o cameră".)

• Nu interveni în certurile lor, nu face pe arbitrul, nu încuraja pâra. Torni gaz pe
foc.

• Ajută-i să se joace frumos împreună, cumpără-le jocuri care nu se pot juca de
unul singur (n-au haz), astfel încât să fie nevoiţi să se joace împreună, corect,
paşnic şi frumos.

• Încurajează-i se se ajute între ei. Copiilor le place să facă pe profesorii faţă de
alţi copii şi acest lucru îi va ajuta în relaţiile dintre ei. De pildă, dacă cel mic e
ajutat la matematică de fratele mai mare şi nu de mama, se va feri să-I supere
de teamă să nu-I lase la greu şi îl va respecta mai mult pentru cunoştinţele sale.

• Nu-i lăsa să se culce supăraţi unii pe alţii, ci să-şi ceară iertare unul de la celă-
lalt.

• După ce s-au liniştit, discută despre motivele disensiunilor apărute între ei şi
ajută-i să găsească o rezolvare. Cere-i fiecăruia să vină cu propuneri.

• Dă-le un exemplu bun. Dacă tu însuţi te cerţi mai mereu, nu ai cum să le inter-
zici lor să se certe. Aşa au văzut la tine că se rezolvă problemele. Poţi să le gă-
seşti vreo vină?

• Laudă-i când se joacă frumos, când se poartă frumos unul cu altul, când trece o
zi fără ceartă. Aceasta îi încurajează să repete "performanţa". În schimb, abţi-
ne-te să le dai atenţie atunci când se ceartă între ei, luând partea "victimei" sau
încercând să le rezolvi problema ori plângându-te că nu mai poţi să-i suporţi.

• Nu da motive de rivalitate între ei şi nu-i aţâţa pe unii împotriva altora prin re-
marce supărătoare sau atitudini partinice.

• Dacă vor să-ţi atragă atenţia cu preţul unei certe, ieşi din încăpere. În absenţa
publicului căruia îi era menit show-ul, ce rost mai are tot efortul? (Vezi"Relaţi-
ile din familie")

Unii copii se ceartă mult şi des cu prietenii de joacă şi colegii. Dacă
sunt mici, e de înţeles, nu ştiu cum altfel să îşi rezolve problemele şi
sunt şi extrem de posesivi, mai ales pe teritoriul propriu. Dacă sunt
mărişori, poate să fie vorba de o frustrare, de o nemulţumire a lor, de
o etichetă care li s-a pus sau, pur şi simplu, acesta este caracterul lor -
sunt certăreţi din fire.

Oricare ar fi motivul, copilul trebuie descurajat să-şi rezolve proble-
mele cu o ceartă bună pentru că acest obicei îi va aduce neplăceri me-
reu.



Ponturi utile:
• Nu-I forţa pe copil să se joace cu altul dacă, evident, nu-I place.
• Nu-i alimenta suplimentar simţul competiţiei - de bună seamă, la el, este foar-

te accentuat -, ci pune accentul pe jocuri de cooperare.
• Dacă este mărul discordiei între amicii lui, poţi să-i interzici o vreme să-i mai

vadă.
• Învaţă-1 să fie o gazdă bună invitând copii la el acasă şi obişnuindu-I să fie ge-

neros, să le ofere jucăriile lui.
• Dă-i soluţii simple, de pildă, cum să se joace pe rând cu aceeaşi jucărie cu un alt

copil.
• Laudă-1 ori de câte ori se poartă frumos cu alţi copii.
• Nu-I duce afară dacă e obosit sau se apropie ora mesei. S-ar putea să aibă o al-

tercaţie cu vreunul dintre amicii lui de joacă din pricină că e mai iritabil.
• Dacă e mic, distrage-i atenţia. Vrea să se joace cu maşinuţa altui copil şi începe

deja să ţipe după ea? Oferă-i altceva cu mult entuziasm.
• Învaţă-1 să negocieze cu ceilalţi copii ("una mie, una ţie" sau "o dată eu, o dată

tu").

Sunt rezultatul direct al răsfăţului. Dacă tot timpul copilul a fost obiş-
nuit ca altcineva să-i adune jucăriile şi hainele din urmă, să-i dea să
mănânce, să-I îmbrace, să-I pieptene, cum să mai facă el ceva? Toată
lumea ştie povestea "Capra cu trei iezi", dar există una care se nu-
meşte "Iedul cu trei capre", foarte asemănătoare celebrei "Dl. Goe".

Dezordinea de la el din cameră este cumva altceva. Dacă el nu face
"mizerie" în casă, dar camera lui arată ca după bombardament, se
prea poate ca, în tot acel haos, el să se simtă bine. Nu e cazul să faci
prea mare tam-tam, în definitiv, e camera lui şi nu te pofteşte nimeni
în yizită la el.

E bine ca, de foarte mic, să-i dai copilului sarcini şi să-I obişnuieşti
să-şi ţină lucrurile în ordine, să strângă după el, să participe la trebu-
rile casei. Nu te teme, că nu e din porţelan, nu se sparge dacă îşi duce
singur farfuria la chiuvetă, dacă îşi pune hăinuţele în dulap, dacă şter-
ge praful.



Ponturi utile:
• Ajută-1 să-şi ţină ordine în lucruri dându-i cutii frumos etichetate cu

simboluri în care să depoziteze bunurile pe care le are, coborând bara
de la dulapul lui de haine ca să ajungă la ea, dându-i indicaţii scurte de-
spre ce trebuie să facă. Fixează cuiere, rafturi şi poliţe la înălţimea lui
ca să ajungă, altfel, dacă va trebui să roage de fiecare dată pe altcineva
să le pună la loc, îşi va spune în sinea lui "ce rost are să culeg jucăriile
de pe jos dacă tot mamei i le dau să le pună pe raft. Ar putea să le adu-
ne ea singură".

• Nu-i permite să întindă dezordinea ca râia în toată casa, ci trimite-Ila el în ca-
meră dacă vezi că împrăştie jucării pe jos, Iasă resturi de mâncare peste tot, ia
lucrurile de la locurile lor şi le Iasă pe unde apucă.

• Lasă-1să suporte consecinţele neglijenţei lui - nu-şi găseşte un lucru, nu-I aju-
ta să-I caute în toată harababura din camera lui sau din casă. Nu eşti tu răspun-
zător de asta. Nu şi-a spălat farfuria, ci a lăsat-o murdară, pe masă, dă-i să mă-
nânce tot din ea.

• Transformă îndatorirle casnice într-o activitate plăcută, la care participă toată
familia. Cine refuză, se autoexilează.

• Nu-I cicăli, n-o scoţi la capăt. Acţionează. În loc să-i spui "du-ţi şosetele mur-
dare la baie", ia-le de pe jos şi pune-i-Ie în palmă sau spune-i simplu: "şosete-
le!" şi arată spre baie. Va şti ce are de făcut cu o condiţie - ca fiecare lucru din
casă să aibă locul lui bine stabilit.

• Instituie "arestul" pentru jucăriile lăsate pe jos după ce a terminat joaca şi pen-
tru lucrurile pe care le împrăştie pe unde apucă. Înseamnă că nu mai are nevo-
ie de ele.

• Dă-i sarcini pe care numai el le poate îndeplini şi, în caz că nu se achită de ele,
suferă toată familia.

• Dacă opoziţia lui este fermă, renunţă să-I mai îndemni să facă ceva, dar nu-i
mai face nici tu nimic: nu-i mai pui de mâncare, îl laşi să-şi ia singur, nu-i
mai speli hainele, îl laşi să se ducă !a şcoală murdar până le strâmbă colegi-
lor lui nasul - să-I certe ei, îi va fi mult mai greu. Mai există o soluţie, apli-
cabilă mai ales copiilor mai mari - greva generală. Nimeni nu mai face ni-
mic nu doar pentru ei, ci şi în casă. Să vadă cum ar arăta casa şi familia dacă
toată lumea ar fi leneşă şi dezordonată. Numai că, pentru acest gen de ac-
ţiune, ai nevoie de nervi de oţel.

• Nu-i reproşa dacă nu s-a achitat de sarcini perfect, ca să nu se descurajeze, ci
spune-i "data viitoare vei putea şi mai bine".

• Laudă-1 ori de câte ori face ordine şi curăţenie, participă la treburile gospodă-
reşti. Mulţumeşte-i atunci când te ajută.



E tot o consecinţă a răsfăţului. Copilul e neglijent pentru că au alţii
grija lui: grija să-i aducă aminte ce teme are de făcut, ce ore are la şcoa-
lă, să-şi ia pachetul, să ducă nu ştiu ce proiect, să ajungă la antrena-
mente etc.

Mai mult ca sigur, nu trebuie să-i aminteşti însă de filmele şi progra-
mele preferate la televizor, de jucatul la calculator şi, în general, de
tot ceea ce îl interesează pe el.

Ponturi utile:
• Lasă-1să suporte consecinţele nepăsării lui: îşi uită fularul la şcoală, nu-i lua al-

tui (Iasă-1să-I poarte pe cel vechi), îşi uită pachetul acasă, lasă-1 să i se facă foa-
me şi să ceară de la ceilalţi câte o gură de mâncare. Îşi uită caietul de teme, la-
să-I să ia patru la şcoală.

• Fă-i o listă de lucruri pe care le are de făcut zilnic şi afişează-i-o undeva, la în-
demână, în camera lui sau în altă parte, poate chiar pe uşa casei, să-şi aducă
aminte ce a uitat înainte să iasă din casă.

• Laudă-1 şi încurajează-1 pentru ziua în care n-a uitat nimic.
• Ajută-1 să facă exerciţii de memorare, să ţină liste cu ce are de făcut dacă altfel

nu se poate (deşi, eu sunt împotriva acestora, pentru că se leneveşte mintea).
• Învaţă-1 să fie mai ordonat şi să aibă o rutină strictă - în acest fel, îşi dă seama

mai repede ce a uitat.



10. Copilul bolnav.
Copilul-problemA.

Mersul la vrad,
preoţi şi vrAjitoare.
Mersul la psiholog

Disciplinarea unui copil este absolut necesară, tot aşa cum trunchiul
fragil al unui pom tânăr trebuie sprijinit în proptele ca să crească drept
şi să nu se rupă la vânt, tot aşa cum via trebuie legată pe araci ca să
crească bine şi să dea rod bun.

Există însă anumite situaţii când tehnicile de disciplinare şi respon-
sabilizare a copilului trebuie lăsate deoparte sau înlocuite cu unele
mai adecvate. Există situaţii când creşterea şi educaţia copilului tre-
buie abordate diferit.

Copilul bolnav, traumatizat pi în stare de poe nu se disciplinează. Evident,
în funcţie de gravitate a bolii de care suferă copilul, tu ca părinte ştii
cel mai bine ce poate el să mai facă şi ce nu, dacă se poate da jos din
pat să se spele, să se îmbrace, dacă poate să-şi facă temele sau nu etc.
Boala reprezintă un factor de stres pentru copil şi până şi o răceală îl
poate da peste cap. Ştii ce lehamite îţi este de toate când nasul îţi curge,
încheieturile te dor, tâmplele îţi pulsează, gâtuI te ustură. Exact aşa su-
feră şi copilul, numai că puterea lui de a face faţă stresului este mai re-
dusă decât a adultului (cu toate că, uneori, copiii uimesc prin rezisten-
ţa dovedită şi prin curajul cu care îndură operaţii complicate,
tratamente grele şi luni de zile de recuperare fizică). Fiecare copil, ca
şi fiecare om, răspunde la boală diferit. Unul e mai agitat, mai nervos
decât de obicei şi răspunde obraznic, cum nu-i stă lui în fire, poate



chiar să lovească, să muşte, să ţipe. Altul, dimpotrivă, e galeş, nu mai
manifestă interes pentru nimic, face mofturi la masă, aruncă mânca-
rea, o scuipă, o lasă în farfurie, nu o găseşte bună (pentru că are sto-
macul deranjat sau gustul îi este alterat, mai ales când are nasul înfun-
dat!) ori ciuguleşte cât o vrabie. De multe ori, "schimbarea la faţă" a
copilului, bruscă, inexplicabilă, este chiar semnul bolii pe cale să eru-
pă. Nu ignora aceste avertismente şi nu-l disciplina în aceste situaţii.

Ponturi utile:
• Arată-i simpatie şi înţelegere prin cuvinte şi gesturi: "Ştiu că nu ai poftă de mân-

care, dar poţi să iei câteva linguri; ai să te faci bine mai repede" sau "ştiu că doc-
toria e amară, dar, după ce o iei, primeşti o bombonică să-ţi îndulceşti gura".

• Copilul are nevoie să ştie că-i înţelegi suferinţa, că eşti alături de el, că ştii că nu
e în apele lui. Uneori, apropierea fizică (mângâierile, legănatul, luatul în braţe)
îi alină durerile, suferinţa.

• Copilul trebuie ajutat să înveţe să facă faţă, să îndure boala. Desigur, nu poţi să
ceri unui copil de un an aceeaşi atitudine ca unuia de 5 ani sau de Il ani. Dacă
este agitat, nu înseamnă că are voie să spargă farfurii ca să se simtă mai bine,
dar nici nu poţi să-I pedepseşti dacă s-a întâmplat. Vorbeşte-i calm şi spune-i
ce te deranjează şi arată-i că îl înţelegi şi ajUţi: "Ştiu că nu eşti în apele tale, te
doare, dar, te rog, nu mă insulta. Vezi că fac tot ce pot ca să te ajut să te simţi
mai bine".

• Un copil bolnavîn casă confiscă, adesea, întreaga atenţie a părinţilor, mai ales
a mamei. Dacă e unic, singurul care poate suferi e tata, dar dacă bolnavul mai
are fraţi/surori, nu trebuie să uiţi că şi aceştia au nevoie de tine. Oricâtă înţele-
gere au, la început, pentru cel bolnav, cu timpul, dacă suferinţa e lungă, vor în-
cepe să resimtă lipsa ta de atenţie. Devin obraznici, nervoşi, indisciplinaţi, nu
mai învaţă etc. - am văzut care pot fi urmările neglijării copilului.

• Dacă micuţul trebuie să suporte intervenţii chirurgicale, proceduri medicale di-
ficile, dureroase, nu e bine să-i ascunzi toate acestea şi să-I iei ca din oală când
vine momentul să intre în operaţie. Toate acestea trebuie explicate pe înţelesul
lui, eventual, cu medicul/asistenta alături, în maniera cea mai liniştitoare, mai
simplă şi mai pe înţelesul său cu putinţă. De exemplu, două gemene siameze
de 4 ani au fost "instruite" înainte de operaţie chiar de chirurgul care le-a ară-
tat ce urmează să li se întâmple folosind două păpuşi lipite.

• Este important să-I pregăteşti sufleteşte, să ştie ce i se va întâmpla şi că totul
este sub control. Astfel, stresul i se diminuează şi şansele de recuperare sunt
mult mai mari. La nevoie, poţi apela la psihologul spitalului.

• Atitudinea ta pozitivă se transmite copilului şi, nu uita, vindecarea lui depinde
in mare măsură de starea lui de spirit. Va îndura totul cu mai multă răbdare şi



mai puţină Împotrivire dacă discuţi cu el tot ce va putea să facă după opera-
ţie/procedura medicală/tratament. Aceste discuţii ÎI motivează, mai ales dacă
tratamentul este de lungă durată, anevoios, cu rezultate care se Iasă aşteptate
şi solicită un efort mare de voinţă din partea copilului (cum este, de pildă, recu-
perarea fizică după un accident). Copilul trebuie Încurajat şi ajutat să gândeas-
că pozitiv, să respecte indicaţiile medicului, oricât de neplăcute ar fi sau de umi-
litoare i s-ar părea (de pildă, purtarea aparatului dentar, a corsetului pentru
coloană).

• Recuperarea după o boală mai lungă trebuie să fie marcată cumva de o mică săr-
bătoare În familie, de un cadou (nu trebuie să fie şi costisitor). Laieşirea din spi-
tal, organizează-i o primire frumoasă acasă, invită-i şi câţiva prieteni. În felul
acesta, nu-i faci doar o mare bucurie, ci punctezi că "boala s-a terminat, e tim-
pul ca lucrurile să reintre În normal". Altfel, s-ar putea să te trezeşti că micuţul
pacient - acum sănătos tun - vrea să beneficieze de "tratament preferenţial"
În continuare (să nu-şi facă teme, să nu strângă după el, să stea cât mai mult cu
mama, să nu se Îmbrace singur, să i se aducă ceaiul la pat etc.).

• Atenţie la dormitul cu bolnavul! Nu recomand şi Îmi asum oprobiul mămici-
lor. Draga mea, poţi să-I supraveghezi foarte bine vizitându-I noaptea cât mai
des. Oricum te trezeşti să-I verifici, şi dacă dormi cu el, şi dacă nu. Dacă poţi,
instalează-ţi un fotoliu pat sau o saltea la el În cameră şi dormi acolo, dar nu
În pat cu el. Nu-ţi transforma dormitorul matrimonial În cameră de gardă.
După convalescenţă, vei avea probleme cu micuţul care s-a obişnuit să facă
nani cu tine (deşi, până atunci, a dormit totdeauna singur, fără probleme).
Nu mai vorbim de nemulţumirea soţului (care şi aşa a dormit destule nopţi
fără tine, chircit În patul copilului sau pe sofaua din sufragerie!). Chiar dacă
nu vociferează, nu te amăgi că Îi place schimbarea de situaţie! S-ar putea să
ai, În curând, o problemă chiar mai mare decât boala copilului. E o greşeală
ca mama să continue să doarmă cu el şi trebuie să-I {re)Înveţe imediat să
doarmă singur.

• Dacă boala nu necesită internare, dar e contagioasă, izolează-1 pe cel bolnav În-
tr-o cameră numai a lui, ca să nu-i contamineze şi pe ceilalţi ai casei, mai ales
copii. Cu atât mai important este În această situaţie ca nici unul dintre părinţi
să nu doarmă cu el! În acelaşi timp, e bine ca şi ceilalţi membri ai familiei să ia
vitamina Cşi să Întrebe medicul dacă trebuie să ia şi alte măsuri (uneori se re-
comandă vaccina re, În alte cazuri, ca de exemplu În parazitoze, micoze, scabie,
se recomandă o igienă strictă şi tratamentul Întregii case).

• Nu-I compătimi niciodată pe copilul bolnav, ci doar arată-i Înţelegere.
• Nu te lamenta de faţă cu el (sau pe la spatele lui), nu şuşoti cu ceilalţi, chiar dacă

nu faceţi referire la el. Toate acestea ÎI sperie, ÎI fac să creadă că este mult mai
grav decât În realitate şi-i fac recuperarea mai anevoioasă.

• Nu-i băga În cap ideea că el e "bolnăvicios", doar pentru că trece printr-o fază În
care s-a Îmbolnăvit mai des. Ajunge un ipohondru, ba poate chiar să ajungă să te



manipuleze ("nu pot să merg singur pe jos, trebuie să mă iei în braţe, altfel, obo-
sesc şi respir pe gură şi iar răcesc").

• Nu vorbi despre gravitatea bolii unui copil de faţă cu fraţii sau surorile lui. De
multe ori, aceştia, intrând în panică, nu-şi vor putea disimula îngrijorarea şi-i
spun bolnavului care e situaţia, ba mai şi exagerează.

• Ca să nu stârneşti geloziile celorlalţi copii din casă pentru atenţia şi tratamen-
tul preferenţial acordate bolnavului, nu-i neglija, nu le reproşa că "nu înţe-
leg", nu ţipa la ei, nu te răzbuna pe ei, nu-ţi vărsa necazul asupra lor, ci stai
de vorbă cu ei, explică-le că e o situaţie la a cărei rezolvare rapidă poate şi tre-
buie să contribuie toată familia. Cere-le ajutorul celorlalţi copii şi spune-le cât
de mult contează pentru tine şi pentru cel bolnav dacă ei îşi fac, de pildă, te-
mele singurei, dacă te ajută la cumpărături, la pusul şi strânsul mesei, dacă
îţi amintesc să-i dai tratamentul la ore fixe, dacă fac linişte în casă etc. Mul-
ţumeşte-le şi spune-le ce drăguţi şi înţelegători sunt şi cât de mult v-au aju-
tat pe tine şi pe micul pacient. Nu te zgârci la laude, îi vei face să se simtă foar-
te importanţi şi utili, îi ajută să continue să aibă răbdare şi înţelegere. În plus,
această cooperare dă tuturor sentimentul că sunteţi o familie unită nu doar
la bine, ci şi (mai ales) la greu.

• După ce pacientul s-a făcut bine, răsplăteşte-i pe toţi ai casei cu mici atenţii, nu
doar pe el. Organizează o seară festivă sau o ieşire în oraş. Mai mare bucurie nici
că le poţi face. Dacă finanţele nu-ţi permit, poate să fie doar o cutie de bomboa-
ne, un tort făcut de tine sau prăjitura lor preferată.

Copilul bolnav cronic. Fie că este vorba de o boală care, de la un anu-
mit moment al vieţii lui, îl incapacitează (cum sunt atâtea boli ale sân-
gelui, muşchilor, oaselor, sistemului nervos, tractului digestiv etc.),
fie că este un copil născut cu malformaţii, cu dizabilităţi (mi-aş dori
ca nimeni, niciodată, să nu mai folosească cuvântul "handicapat" -
este atât de jignitor, de umilitor şi de răutăcios!), acest copil are nevoi
speciale. Subliniez acest lucru. De multe ori, părinţii unui astfel de co-
pil se simt bătuţi de Dumnezeu, urgisiţi, nefericiţi. Unii soţi îşi lasă
femeia şi copilul bolnav, alţi părinţi decid să îşi abandoneze copilul
prin spitale sau în centre de plasament. Nu judec pe nimeni - nu am
căderea. Nu vreau decât să spun că există în toate un echilibru, ori-
cât de nevăzut şi nebănuit ar fi. Un copil cu nevoi speciale poate fi
privit ca o cruce grea de purtat toată viaţa sau ca o şansă de a scoate
la h-ea1ăadevărata măsură a omeniei noastre, a tăriei de caracter. Prin
el, cu toţii putem învăţa ceva: părinţii, fraţii şi surorile lui, cum să de-
\ină mai răbdători, mai blânzi, mai îngăduitori, mai buni, iar noi,



ceilalţi, să fim mai toleranţi ~isă preţuim mai mult sănătatea noastră
~iextraordinara ~ansă de a avea un copil sănătos.

Un cuvânt pentru părinţii care cred că au copii sub blestem, farmece
sau că sunt posedaţi.

Multe dintre bolile copilului (mai ales psihice) ~imulte dintre nevoi-
le sale (mai ales nevoia de atenţie şi identitate) necorespunzător sau
deloc satisfăcute se pot manifesta bizar: urlete, nervozitate, plâns con-
vulsiv, înclinaţie către distrugere, sadism, muţenie, slăbiciune, apatie,
închidere în sine etc. Asemenea manifestări pot speria pe oricine, mai
ales atunci când există în familie o înclinaţie către misticism, supra-
natural, paranormal etc. Duceţi copilul la medic, nu pe la vrăjitoare
~idescântătoare, chiar şi atunci când vi se pare că doctorii nu i-au fă-
cut nimic. Se prea poate să nu fi avut parte de expertiza de speciali-
tate necesară.

Desigur, un copil născut într-o familie cu adevărat creştin-ortodoxă
trebuie dus la biserică şi împărtăşit, în mod obi~nuit, nu doar atunci
când este bolnav sau se poartă "ciudat". La biserică, se săvârşesc Sfân-
ta Liturghie şi cele şapte Sfinte Taine, rugăciuni şi slujbe, şi în toate
acestea există o anume decenţă smerită. Nu te aştepta la ritualuri pse-
udocreştine cum vezi în producţii hollywoodiene, nu alerga după
spectacolul exorcizărilor oferite de pseudocălugări pe care, impresio-
naţi, mulţi îl iau drept facere de minuni.

Adesea, familia, fără un control la medic, fără sfatul unui preot, stabi-
le~te singură "diagnosticul" copilului: îndrăcire! Fermecare! Blestem!
Apoi, îl poartă pe la tot felul de vraci, vrăjitoare, descântătoare, bioe-
nergeticieni, călugări care "deschid cartea" şi săvârşesc tot felul de "mi-
racole" şi alte cele, îl supun la tot felul de tratamente, care mai de care
mai inutil şi mai stupid, de-l bagă în sperieţi pe bietul copil. Ba, aceş-
tia se înfăţi~ează ~ila preoţi, şi la sfinţi părinţi siguri de verdictul lor:



..Părinte, copilul meu e îndrăcit!", mai înainte să apuce preotul să des-
chidă gura. Dragilor, nu-i mai băgaţi copilului în cap că e îndrăcit, fer-
mecat sau mai ştiu eu ce alte prostii. Nu mai vorbiţi agitaţi de faţă cu
el, nu mai şuşotiţi înfioraţi pe la spatele lui. De abia aşa îl puteţi îmbol-
năvi mai rău, fiindcă ajunge să creadă el însuşi toate lucrurile acestea,
se autosugestionează, face o psihoză şi să vezi pe urmă "îndrăcire"!

Du-Ila medic, du-l şi la preot şi rămâi raţional. Ai încredere în profe-
sionalismul unuia şi în harul celuilalt, nu-ţi pierde luciditatea şi nu
încerca să rezolvi problema după cum te taie pe tine capul sau pe ba-
bele din bloc. Mai rău îi faci copilului.

Mersul la psiholog şi psihiatru

en cuvânt şi pentru părinţii care cred că ai lor copii suferă de afec-
ţiuni psihice sau de altă natură, rare, nemaiauzite, şi-i poartă de la un
medic la altul, de la un psiholog la altul: aveţi dreptate să vă îngrijo-
raţi, dar şi voi puteţi să vă îmbolnăviţi copilul. Şi încă mai serios de-
cât vă imaginaţi. E un pic mai nervos decât de obicei, pac, l-am um-
flat şi fuga cu el la psihiatru. Nu mai învaţă, pare că nu-l mai
interesează şcoala, repede, la psiholog. E foarte bine să-I cauţi, să vezi
ce are, dar nu mai înainte de a-l observa cu atenţie tu însuţi, măcar
câteva zile. A devenit o adevărată modă să-ţi duci copilul la psiholog
când, de multe ori, dacă deschidem bine ochii, putem vedea noi înşi-
ne ce anume a intervenit în viaţa acelui copil, ce i s-a întâmplat şi a
precedat schimbarea lui.

Subliniez că, în foarte multe situaţii, cu atenţie, investigându-l dis-
cret şi cu tact, stând de vorbă cu învăţătorul! dirigintele, alţi membri
ai familiei, prieteni de ai lui, putem descoperi cauza problemelor şi
să o înlăturăm. Dacă nu putem să-I ajutăm, atunci, da, e bine să ne
adresăm unui specialist pentru un sfat avizat. Exact ca şi în cazul
.,jndrăciţi1or", un copil perfect sănătos poate ajunge să creadă de-
spre el că e puţin "scrântit" numai pentru că e dus mereu la psiho-
log sau psihiatru.



Se poate ca, oricât am cerceta noi lucrurile 9i le-am întoarce pe toate
părţile, să pară tot de neînţeles pentru noi. De "vină" poate fi vârsta
copilului. De exemplu, micuţul era calm 9i drăgăla9 până la doi ani,
când, brusc, a început să facă crize de nervi, să se tăvălească pe jos,
să urle etc. Dacă nu 9tii că la doi ani începe epoca de aur a tantrumu-
rilor, poţi să crezi că a păţit ceva. Un adolescent se poate purta total
ciudat 9i iraţional din cauză că suferă adevărate "furtuni hormona-
le", practic, nu este el însu9i, e ca drogat! Alteori, poate să fie o cau-
ză pe care nici măcar nu o putem bănui şi despre care nici copilul nu
vorbe9te. De pildă, a văzut un film horror la prietenul lui şi, de atunci,
are noaptea c09maruri, dar, oricât îl descoasem noi, nu ne spune ni-
mic de vizită pentru că a chiulit de la ultima oră ca să-Ivadă şi se teme
să mărturisească.

Un părinte prea aspru, care obişnuieşte să-şi pedepsească copilul
disproporţionat de sever faţă de greşelile sale, riscă să se inchidă pe
afară - copilul nu-i va mai vorbi deschis despre ce a făcut şi ce i s-a
intâmplat de teama pedepsei.

Ponturi utile:
• Încearcă să te pui în situaţia copilului, nu să priveşti mereu lucrurile numai din

punctul tău de vedere.
• Construieşte o relaţie deschisă, bazată pe iubire, respect şi încredere.
• Când vrei să înţelegi care e cauza schimbării lui, discută cu el calm, ferindu-te

să-I jigneşti, să-I enervezi ori să-i dai impresia că e ceva în neregulă cu el. Acest
lucru îi poate înrăutăţi comportamentul.

• Du-te la specialist cu temele făcute. Adună cât mai multe date pentru "anam-
neză".

Părerea mea este că nu e necesară prezenţa copilului într-o primă
discuţie cu psihologul, când părintele înşiruie toate faptele şi com-
portamentul său. Copilul ar putea crede că mama/tata se plânge
din cauza lui, că e nemulţumit de el, că e ceva în neregulă cu el. De
asemenea, nici nu e nevoie de prezenţa lui atunci când se dă un
diagnostic. Cu aceste ocazii, îi putem da idei greşite copilului, iar
efectele sunt dintre cele mai diverse: poate să înceapă să îi manipu-



leze pe cei din jur jucând teatru, "făcând pe nebunul" sau poate să
înceapă să se simtă inferior celorlalţi copii, anormal 9i, din această
cauză, timorat, speriat, retras. Am văzut copii care se purtau aiu-
rea, făceau ce le trecea prin cap, chiar cu riscul de a-9i produce o
mică suferinţă, pentru că se 9tiau catalogaţi drept "dilimache" 9i se
străduiau să dovedească tuturor cât de "dilii" erau ei. Am mai vor-
bit despre nevoia copilului de a se individualiza, de a se face re-
marcat 9idespre plăcerea cu care î9i însuge9te o etichetă, chiar dacă
nu e tocmai ceea ce 9i-a dorit el. Până 9i eticheta de "nebun" tot e
mai bună decât nici una, a9a că, încă o dată, fere9te-te de asemenea
remarce.

ADHD (Sindrom de hiperactivitate
cu deficit de atentie),

A deyenit aproape o modă să spui: "Copilul meu suferă de ADHD".
E suficient ca micuţul să fie mai neastâmpărat, mai nervos 9i mai
poznaş şi "diagnosticul" e gata, prins la gât ca pe vremuri plăcuţe-
le pe care era scris "coda9ul clasei". Diagnosticul nu poate fi pus
de oricine, ci numai de medicul specialist după o amănunţită ana-
liză în care are nevoie să chestioneze nu doar copilul, ci 9i părinţii,
cel puţin un profesor / educator /învăţător 9i alte persoane cu care
copilul vine mai mult în contact. Un medic care î9i face treaba se-
rios va cerceta istoricul dezvoltării fizice 9ipsihice a copilului 9i an-
tecedentele medicale ale familiei, va avea nevoie de un control me-
dical amănunţit al copilului, uneori chiar în colaborare cu un
psiholog sau psihiatru. Un consult de 15-30de minute e superficial
şi, dacă medicul îţi recomandă sedative pentru tratarea ADHD,
atunci expertiza e chiar suspectă!

• Copilul este neatent
• Copilul este impulsiv
• Copilul nu are stare (este hiperactiv)



Pontu ri utile:
• Înainte să intri în panică, gândeşte-te foarte bine cât timp petrece copilul tău în

afara casei, la joacă, în aer liber. S-ar putea ca neastâmpărul său să se datore-
ze numai faptului că nu-şi consumă energia fiind ţinut în casă ca în cuşcă. Te-
levizorul, computerul şi alte activităţi care sunt posibile în casă nu satisfac ne-
voia de mişcare a copilului.

• Dacă împrejurimile casei voastre nu îţi permit să-I laşi la joacă, afară, în sigu-
ranţă, du-I zilnic în parc, mergeţi la şcoală pe jos, dă-I să facă un sport, faceţi
jogging, ieşiţi în weekend în natură. În mod normal, o dată ce îşi epuizează ener-
gia, copilul se linişteşte, mănâncă bine, doarme bine.

• Dacă şi după această schimbare de ritm continuă să fie agitat, fără astâmpăr,
impulsiv, neatent, du-Ila medic.

ADHD se tratează cu medicamente ce stimulează acea parte de cre-
ier activă în momentul focalizării atenţiei, medicamente ca metilfeni-
datul şi amfetamina şi, în nici un caz, sedative!

• Depresia, tulburările obsesiv-compulsive, reacţia copilului la tra-
ume şi supărări mari

• Probleme vizuale şi auditive
• Tulburări de învăţare
• Tulburări de somn
• Reacţii adverse sau efectele secundare ale unor medicamente

ADHD este o boală destul de des întâlnită, însă nu orice copil neas-
tâmpărat are ADHD. Statul în casă zile în şir, chiar dacă este întrerupt
de scurte ieşiri afară ori de mersul la şcoală, poate să aibă urmări din-
tre cele mai neplăcute pentru copilul tău, de la lipsa poftei de mân-
care, tulburări de somn până la depresie şi nevrozare. Oricât de greu
îţi vine, adu-ţi în permanenţă aminte că el are nevoie de joacă, are ne-
voie să iasă la aer cu mult mai mult decât tine. Părinţii sau bunicii pot
lesne să creadă că o oră afară e suficient - ei au obosit deja, îi dor pi-
cioarele, tuşesc, însă copilul de abia şi-a făcut încălzirea!



Copiii care au într-adevăr probleme au nevoie de un tratament spe-
cial (uneori şi medicamentos), temporar sau permanent. Unii (cum
sunt autiştii, de exemplu) au nevoie şi de o educaţie specială. Sunt
multe cazuri când dificultăţile de învăţare ale copiilor pot fi rezolva-
te doar cu ceva mai mult efort, ajutor şi înţelegere din partea părinţi-
lor.

Oricare ar fi situaţia copilului tău, oricât de dificilă, fereşte-te să-i dai
idei greşite, ai grijă să nu ajungă el însuşi să creadă despre sine că e
în neregulă, handicapat, anormal, să-şi piardă respectul de sine. Dim-
potrivă, străduieşte-te, întotdeauna, să-I ajuţi să scoată la lumină tot
ce are el mai bun, mai speciaL



In loc de incheiere

Pri,cescînapoi şi mi se face frică de cât de repede trece timpul. Nu ştiu
când au trecut toate vacanţele mele, serbările şcolare, uniformele,
ghiozdanele ... Când m-a învăţat tata să merg pe bicicletă, când mi-a
dăruit mama primul ceas, primul stilou, când am învăţat să citesc,
când am dat bacalaureatul. Vorbeam nu de mult cu mama şi îmi spu-
nea că parcă mai ieri m-a adus de la maternitate acasă - un ghem de
om ce încăpea într-o mânecă de palton.

Ziua de ieri şi cuvântul rostit nu le mai poţi aduce înapoi. Copilul
creşte şi nici o zi din viaţa lui nu este la fel cu cealaltă. Orice ai pier-
dut rămâne pierdut. Când nu ai fost lângă el să-i ţii pumnii la vreun
concurs având treabă acasă, când nu l-ai văzut făcând primii paşi fi-
ind plecat în delegaţie, când nu te-ai jucat cu el de obosit ce erai, când
nu l-ai luat în braţe fiind prea grăbit, când a căzut şi nu l-ai auzit plân-
gând, când, enervat, nu i-ai purtat mâna scriind, când nu l-ai aplau-
dat la serbări mai emoţionat decât el, când nu i-ai alinat durerea ne-
împărtăşitelor iubiri de adolescent, ai pierdut o fărâmă din viaţa lui.
Din asemenea clipe se compune copilăria lui şi, când timpul pare să
treacă atât de grăbit, spune, e ceva ce ai vrea să ratezi?
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