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Mulþumiri
Cartea de faþã reflectã ideile multor oameni care lucreazã în calitate de cercetãtori în domeniul pregãtirii pãrinþilor ºi de educatori ai acestora, precum ºi opiniile multor pãrinþi. Cu toþii au
contribuit enorm la aceastã carte prin sugestiile, creativitatea, devotamentul ºi energia lor. Sunt recunoscãtor, în special, activitãþii desfãºurate de Gregory Bodenhamer, George Howard, dr. J.
Douglas Meyer, dr. Patricia Chamberlain, dr. David Rimm, dr.
John Masters, dr. Gerald Patterson, dr. Alan Kazdin ºi dr. Scott
Sells. Aº vrea sã le mulþumesc celor care au citit ºi au fãcut comentarii cu privire la primele ciorne ale cãrþii, incluzându-i pe dr. Blair
Irvine, dr. Henry Raymond, dr. Dennis Wong, dr. Patricia Murphy, dr. Bill Martin ºi dr. Kevin McMahan. Mulþumiri speciale dr.
Lawrence J. Ryan. Orice erori existente îmi aparþin.
În sfârºit, doresc sã-mi exprim dragostea, recunoºtinþa ºi mulþumirile faþã de soþia mea, Trish, ºi fiica noastrã, Kaitlyn, ºi faþã de
memoria pãrinþilor mei.

Cum sã utilizezi
aceastã carte
Cartea de faþã se adreseazã oricãrui pãrinte de adolescent, mai ales
pãrinþilor ai cãror copii le creeazã dificultãþi. Se adreseazã pãrinþilor care doresc sã afle procedee ºi rãspunsuri specifice, concrete, despre cum sã rezolve numeroasele situaþii dificile cu
adolescenþii.
Cartea este scrisã având în vedere patru scopuri:
•
•
•
•

sã te ajute sã îþi îmbunãtãþeºti relaþia cu adolescentul tãu
sã îþi ofere instrumentele de a stopa comportamentul inadecvat
sã îþi arate cum sã încurajezi comportamentul pozitiv
sã te ajute sã-l îndrumi pe adolescent sã devinã adult responsabil ºi demn de încredere.

La cursurile mele de parentaj sunt pãrinþi care spun: „Eu nu
mã confrunt cu niciuna dintre problemele majore de comportament pe care ziceþi cã le veþi aborda, însã am niºte chestiuni minore, cum ar fi sã-i determin pe copiii mei sã-ºi facã temele ºi sã ajute
la treburile gospodãreºti. Aº vrea un pic de ajutor în aceastã privinþã“. Alþi pãrinþi spun: „Doctore Hammond, am toate problemele
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mari — certuri, fuga de acasã, droguri — de toate. Am nevoie
disperatã de ajutor, deoarece nu reuºesc sã gãsesc niciun fel de
cursuri sau cãrþi de parentaj care sã ajute la toate problemele pe
care le are [fiica mea]!“ Iar apoi sunt pãrinþi care îmi spun: „Am venit la seminarul dumneavoastrã pentru cã vreau sã ºtiu cum sã previn problemele mai încolo, înainte ca ele sã înceapã. Acum suntem
bine. Ce pot sã fac ca lucrurile sã rãmânã aºa?“
Cum sã fii pãrinte bun pentru adolescenþi este o carte plinã de instrumente ºi deprinderi pentru fiecare nivel de dificultate referitor la adolescenþi, de la enervãrile minore la rupturile majore
dintre copil ºi pãrinte. Indiferent dacã adolescentul tãu este foarte cuminte sau foarte rãu, aceastã carte te poate ajuta. Totuºi, þine
minte cã nu orice deprindere e pentru orice pãrinte. Va trebui sã
alegi în concordanþã cu situaþia ta. Poþi sã faci asta în câteva modri:
•
•
•

Citeºte cartea din scoarþã în scoarþã, utilizând toate deprinderile care se aplicã la situaþia ta.
Citeºte partea care îþi place ºi aplicã acele deprinderi; nu lua
în seamã ce nu îþi place.
Utilizeazã cartea ca pe o trusã cu scule; apeleazã la ea când
ai nevoie de un rãspuns la o problemã.

Partea I trateazã instrumentele comportamentale care ajutã familiile sã funcþioneze bine. Vei învãþa cum sã creezi reguli ºi consecinþe care sunt eficiente în mod consecvent. Partea I trateazã,
de asemenea, comunicarea, încurajarea ºi soluþionarea activã a
problemelor. Folosind toate aceste deprinderi, vei fi capabil sã-þi
ghidezi ºi sã-þi îndrumi copilul cu mult succes pe parcursul anilor
de adolescenþã.
Partea a II-a prezintã soluþii testate în timp pentru o diversitate de probleme, unele simple ºi minore (dar nu mai puþin enervante ºi perturbatoare pentru funcþionarea familiei), iar altele
suficient de grave pentru a ameninþa siguranþa adolescentului tãu
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ºi relaþia pãrinte–copil. Alege ceea ce crezi cã este relevant pentru
tine ºi ceea ce þi se pare util.
Lucrul cel mai important este sã ºtii cã poþi schimba felul în
care merg lucrurile în casa ta ºi cu adolescentul tãu. Crede cã poþi,
pune-þi încrederea în deprinderile pe care eºti pe cale sã le înveþi
ºi aplicã-le cu încredere tot mai mare. Fã asta ºi vei vedea rezultatele pe care le doreºti. Am învãþat mii de pãrinþi sã utilizeze eficient aceste deprinderi ºi instrumente. Ele pot avea la fel de mult
succes ºi în cazul tãu.

Partea întâi
Clãdirea
unei baze solide

Capitolul 1
Regulile: stabilirea
unei baze ferme
Regulile sunt fundamentale pentru viaþa de familie. Regulile stabilesc baza fermã pentru un plan de disciplinã. Stabileºte reguli
ferme ºi corecte ºi atunci disciplina va urma în mod firesc.
Cele mai bune reguli sunt cele bazate pe valorile familiei tale —
standardele care crezi cã e important sã fie respectate. Astfel de
reguli oferã o busolã moralã care îl ajutã pe adolescentul tãu sã-ºi
gãseascã drumul.
Când regulile pentru adolescenþi sunt neclare, inutile, nedrepte sau inaplicabile, se creeazã rapid haos ºi furie. Absenþa unor aºteptãri clare provoacã divergenþe între voi, deoarece adolescentul
tãu nu ºtie ce aºtepþi de la el. Aºadar, regulile trebuie sã fie create
în mod deliberat ºi cu atenþie. Înainte de a începe sã creãm reguli,
sã vedem ce este sau ce nu este o regulã.

DEFINIÞIA REGULII
Regula este diferitã de dorinþã. „Aº dori sã-þi faci toate temele
înainte sã ieºi afarã“ spune cã ai prefera sã-ºi facã temele.
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O cerere seamãnã mai mult cu o regulã: „Trebuie sã-þi faci toate temele înainte de a ieºi afarã“. Totuºi, o cerere precum aceasta
este personalã ºi provoacã un conflict cu adolescentul tãu.
O aºteptare nu este suficient de imperativã. „Mã aºtept sã-þi faci
toate temele înainte de a ieºi afarã“ nu spune ce se va întâmpla
dacã adolescentul va proceda altfel, în afarã de eºecul de a se ridica la înãlþimea aºteptãrii.
„Înainte de a ieºi afarã în fiecare searã, terminã-þi toate temele pe care le ai de fãcut“ este o regulã. Îi spune adolescentului ce sã
facã ºi când sã facã acest lucru.
Deci primul lucru care e necesar de ºtiut despre stabilirea regulilor este cã trebuie sã eviþi sã enunþi o dorinþã, o cerere personalã
sau o aºteptare. O regulã spune exact ce ºi când vrei ca adolescentul sã facã un lucru. Regulile sunt versiunea casnicã a regulilor societãþii care reglementeazã comportamentul public. Niciunul
dintre noi nu poate sã facã orice vrea oricând doreºte — regulile
bune, la fel ca legile bune, previn haosul.

„REGULI“ PENTRU CREAREA REGULILOR
Existã cinci reguli sau principii pentru crearea unei reguli:
1. Concentreazã-te asupra comportamentului, nu asupra atitudinilor.
2. Scrie regula; spune-o des cu voce tare.
3. Leagã regula de o consecinþã prestabilitã.
4. Implicã-þi adolescentul în crearea regulilor.
5. Supravegheazã consecvent respectarea regulii.

REGULA 1: CONCENTREAZÃ-TE ASUPRA COMPORTAMENTULUI, NU ASUPRA ATITUDINILOR
Comportamentul se poate vedea sau sesiza. Poþi vedea cã adolescentul tãu ºi-a fãcut curat în camerã, cã a dat mâncare câinelui sau
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cã nu a venit acasã în stare de ebrietate. Poþi vedea prin dovada
comportamentului sãu dacã a respectat o regulã privind curãþenia
în dormitorul sãu, hrãnirea câinelui sau consumarea alcoolului.
Nu poþi vedea sau avea o percepþie clarã despre atitudinea sa
cu privire la respectarea regulii. S-ar putea sã nu-i placã acest comportament obligatoriu sau cererea ta de a înceta comportamentul
interzis, însã nu aceasta este problema. Problema e dacã respectã
sau nu regula — indiferent de ceea ce simte faþã de aceasta. Când
o respectã, neapãrat sã-l lauzi ºi sã-l încurajezi — fapt care îi ajutã pe majoritatea oamenilor sã-ºi schimbe atitudinea.
A avea o regulã de genul „îmbunãtãþeºte-þi atitudinea faþã de
sora ta“ este lipsit de sens. Ce anume vrei sã facã sau sã nu facã
adolescentul tãu? Cum vei ºti, tu sau el, cã a fãcut acest lucru? Dacã
vrei sã nu mai dea în sora lui, trebuie sã spui asta. O regulã de genul „sã nu dai niciodatã în sora ta“ se concentreazã asupra comportamentului pe care îl poþi vedea sau sesiza, ºi nu asupra unei
atitudini pe care nu o poþi vedea.

REGULA 2: SCRIE REGULA
Este mult mai probabil ca regulile sã fie respectate atunci când le
scriem. Le poþi afiºa în forma finalã într-un loc la vedere, de exemplu pe frigider sau pe uºa de la baie. Dã-i adolescentului tãu un
exemplar cu regulile, pãstrând unul pentru tine. Acest procedeu
previne certurile ulterioare cu privire la ce anume conþin regulile
cu exactitate. Dacã apare o disputã despre cine spalã vasele lunea
ºi miercurea — sau e vorba de lunea ºi joia? — aveþi forma scrisã,
pentru a împrospãta memoria tuturor.
Este o idee bunã sã repeþi regula când e necesar. Poþi spune:
„Regula e: «Sã speli toate vasele de la cinã în serile când eºti desemnat»“. Probabil cã, foarte repede, copiii tãi vor relua aceastã
frazã ºi vor spune: „Da, da, ºtiu, regula e: «Sã speli toate vasele de
la cinã în serile când eºti desemnat». Nu trebuie sã-mi spui“. Asta
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e bine, deoarece adolescentul tãu a interiorizat regula — chiar
dacã aceastã regulã nu-i place.
Poþi sã scrii regulile ºi sã i le repeþi adolescentului tãu pânã
când þi se rãceºte gura, dar, dacã nu existã o urmare a regulii,
atunci acest lucru este o imensã risipã de timp ºi energie. Pentru
a te ajuta sã duci la bun sfârºit acest demers, va trebui sã legi regula de o consecinþã prestabilitã.

REGULA 3: LEAGÃ REGULA DE O CONSECINÞÃ PRESTABILITÃ
Când adolescenþii ºtiu dinainte cã, dacã aleg sã încalce sau sã nu
ia în seamã o regulã, va urma o consecinþã neplãcutã, este mult
mai probabil ca ei sã respecte regula. Însã mult prea adesea copiii
aleg sã riºte. Ei mizeazã cã pot sã scape nepedepsiþi pentru încãlcarea regulii sau cã e posibil ca tu sã nu o aplici. Uneori, ei riscã ºi
pierd. Aceasta se întâmplã atunci când tu descoperi fapta cea rea
ºi hotãrãºti sã-þi disciplinezi adolescentul. Însã, adesea, adolescentul tãu poate sã scape cu un avertisment sau trece prin confruntare cu rugãminþi, þipete, ameninþãri ºi promisiuni. Acest gen
de inconsecvenþã dã naºtere la dispreþul faþã de reguli ºi disciplinã atunci când pedeapsa chiar vine.
O alternativã mai eficientã este sã identifici clar ce va pierde
adolescentul tãu dacã va alege sã riºte cu privire la aplicarea regulii. Nu-l lãsa sã ghiceascã. Nu spera cã te vei putea gândi la o mãsurã foarte bunã dupã ce faptul e consumat. În schimb, identificã
foarte clar consecinþa care face parte din regulã.
Cu aceastã metodã, adolescentul tãu are o anumitã cunoaºtere
a faptului cã, dacã alege sã încalce regula, alege ºi consecinþa care
face parte din regulã. Aceasta îl ajutã sã-ºi dezvolte gândirea cauzalã, o abilitate esenþialã, cãci acum ºtie cã, dacã alege sã facã A,
atunci B va urma tot atât de sigur pe cât noaptea urmeazã dupã zi.
Eu numesc aceste mecanisme „reguli de consecinþã“ ºi ele sunt
singurul tip de regulã de care ai nevoie. Iatã douã exemple:

21

Regulã: Sã pui toate hainele murdare în coº.
Consecinþã: Hainele care nu sunt în coº nu vor fi spãlate.
Regulã: Sã-þi termini de fãcut temele în fiecare searã.
Consecinþã: Stai acasã pentru a-þi termina tema nefinalizatã.
În urmãtoarele capitole, vom analiza în profunzime ce gen de
consecinþe sã foloseºti ºi cum sã le pui în aplicare.

REGULA 4: IMPLICÃ-ÞI ADOLESCENTUL ÎN CREAREA REGULILOR
Este o idee bunã sã-þi implici adolescentul în crearea de reguli noi
ºi în schimbarea celor vechi, dupã cum este necesar. Oamenii au
mult mai mare grijã de lucrurile la a cãror fãurire au contribuit decât de lucrurile la a cãror fãurire nu au avut niciun aport.
Stai de vorbã cu adolescentul tãu ºi explicã-i îngrijorãrile tale
cu privire la un anumit comportament ºi necesitatea unei reguli
pentru a schimba acel comportament. Solicitã-i pãrerea ºi cere-i
sã contribuie. Unii copii nu pot sau nu vor sã participe la acest
proces. Dacã adolescentul tãu refuzã sã aibã vreo contribuþie, spune-i cã nu e nicio problemã; vei continua fãrã el. Apoi mergi mai
departe. Majoritatea copiilor îºi vor da seama repede cã este în
avantajul lor sã se implice, deoarece e mai probabil ca aºa sã facã
regula sã fie pe placul lor. Avantajul pentru tine, ca pãrinte, este
cã e posibil sã întâmpini mult mai puþinã împotrivire la regulã
atunci când adolescentul este implicat direct în crearea acesteia.

REGULA 5: SUPRAVEGHEAZÃ CONSECVENT RESPECTAREA REGULII
Consecvenþa e cheia succesului în stabilirea ºi obþinerea respectãrii regulilor. O regulã va dispãrea rapid în depãrtare, ca briza într-o noapte canicularã, dacã într-o zi pãrintele aplicã regula,
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iar în ziua urmãtoare nu þine seama de ea. Adolescenþii învaþã foarte repede din experienþã cã regula nu are mare valoare ºi cã poate
fi ignoratã fãrã primejdie. Ei vor gândi: „Mama ºi tata nu prea þin
la aplicarea regulii, aºa cã de ce sã-mi bat capul sã o respect?“
Sã luãm ca exemplu o familie în care adolescentei i se spune sã
fie acasã la o anumitã orã. Ea respectã regula o zi sau douã. În cea
de-a treia zi, hotãrãºte sã testeze regula ºi vine acasã cu o jumãtate de orã mai târziu. Pãrintele se uitã urât la ea ºi îi spune sã fie întotdeauna acasã la ora stabilitã. Adolescenta vine acasã la timp în
urmãtoarele trei nopþi, iar apoi întârzie douã ore în cea de-a patra
searã. Pãrintele þipã ºi ameninþã. Ea întârzie douã ore în seara urmãtoare. De aceastã datã, pãrintele se uitã la ea cu dezgust ºi nu
spune nimic despre regula privind ora-limitã de ajungere acasã.
Prin urmare, adolescenta vine acasã cât de târziu vrea. ªi regula?
Fãrã vreo consecinþã sau punere în aplicare a vreunei mãsuri, regula a dispãrut în aerul nopþii.

DE CÂTE REGULI AI NEVOIE?
Unele familii au dificultãþi deoarece au prea multe reguli. Când
sunt prea multe, importanþa ºi necesitatea oricãrei reguli se
pierd într-o mare de reglementãri. Copiii nu au nevoie de o regulã pentru fiecare posibil comportament. Pãrinþii care încearcã tot timpul sã organizeze ºi sã controleze în cel mai mic
detaliu fiecare aspect din comportamentul copiilor lor invitã la
rãzvrãtire.
Este foarte greu atât pentru pãrinþi, cât ºi pentru adolescenþi sã
þinã cont de reguli multiple. Totuºi, poate fi dezastruos sã existe
prea puþine reguli sau, încã ºi mai rãu, sã nu existe deloc. Soluþia
este sã ai câteva reguli, unele care sunt necesare, corecte, clare,
care pot fi impuse ºi care sunt aplicate consecvent.
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REGULI PERIMATE
Regulile ar trebui sã aibã un început ºi un sfârºit. Nu te-ai gândi sã
ai aceeaºi regulã de traversare a strãzii pentru copilul tãu de 15 ani
ca pentru copilul tãu de 5 ani. Când nu mai este nevoie de o regulã, ea ar trebui sã moarã de o moarte naturalã. Fie împrejurãrile,
fie experienþa ta cu adolescentul fac ca regula sã nu mai fie necesarã. Eu le numesc pe acestea „reguli perimate“, deoarece au o
„clauzã de perimare“ atunci când necesitatea unei reguli a trecut.
Totuºi, unele reguli vor fi în vigoare, într-o formã sau alta, timp de
mulþi ani — de exemplu, regulile privind frecventarea ºcolii sau
îndeplinirea sarcinilor gospodãreºti. Când se perimeazã în mod
oficial aceste reguli? Atunci când fiul sau fiica nu mai locuieºte
acasã sau nu mai depinde de tine, regula se perimeazã.
Acum suntem pregãtiþi pentru sarcina de a hotãrî de ce reguli
are nevoie familia ta ºi de a învãþa cum sã le creãm astfel încât sã
ofere o bazã solidã pentru relaþia pãrinte–copil. Dacã regulile tale
sunt ineficiente sau inexistente, acum e momentul sã schimbi
ceva. Ajutorul a sosit!

Capitolul 2
Scrie regulile pentru
adolescentul tãu
O regulã are patru caracteristici esenþiale. Ea trebuie sã fie necesarã, corectã, clarã ºi aplicabilã. Pentru a fi aplicabilã, o combinãm
cu o consecinþã ºtiutã. Mai întâi însã, sã vorbim despre cum sã te
asiguri cã regula este necesarã, corectã ºi clarã.

REGULI NECESARE
O regulã este necesarã atunci când existã un comportament dificil, problematic sau inacceptabil care trebuie schimbat. Un adolescent care chiuleºte de la ºcoalã de douã ori în cursul anului
ºcolar nu are acelaºi grad de comportament-problemã ca unul care
chiuleºte în fiecare sãptãmânã. Dacã un adolescent ia extrem de
rar nota patru la un test, e una, dar dacã se întâmplã frecvent sã ia
nota patru la toate testele, asta e cu totul altceva. În primul caz,
poþi sã rezolvi problema fãrã o regulã. În al doilea caz, ai nevoie,
cu certitudine, de o regulã cu privire la activitatea ºcolarã ºi pregãtirea pentru teste.
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Unitatea de mãsurã pentru a stabili necesitatea unei reguli este
frecvenþa ºi intensitatea comportamentului-problemã. Cât de des
are acest fel de comportament? Cât de mare este problema pe care
o creeazã comportamentul atunci când acesta se manifestã? Comportamentele care au loc frecvent ºi sunt intense sunt candidate
bune la modificarea prin intermediul regulilor.

REGULI CORECTE
Pentru a fi eficientã, o regulã trebuie sã fie corectã. Când e vorba
despre regulile care nu le plac, copiii spun frecvent: „Asta nu-i corect!“, ceea ce se poate traduce: „Asta nu-i aºa cum vreau eu sã fie“.
Prin corectitudine înþeleg cã regula este ceva ce adolescentul este
capabil sã facã. Nu te poþi aºtepta ca un copil de 4 ani sã-ºi facã ordine în camerã la un standard ridicat, însã în mod cert un copil de
14 ani poate sã facã asta. O regulã corectã este, de asemenea, în limitele bunului-simþ. Nu este nici corect, nici rezonabil, nici probabil sã se întâmple ceva dacã avem o regulã care prevede cã un
adolescent va face teme patru ore în fiecare searã, mai ales când nu
a fãcut niciodatã în viaþa lui vreo temã.
O regulã este corectã mai ales când comportamentul unei persoane afecteazã în mod direct drepturile altora ºi deci este pentru
binele comun. Corectitudinea depinde, adesea, de perspectiva ta.
Un adolescent ar putea sã spunã: „Ar trebui sã pot sã-mi pãstrez
camera cum vreau — e camera mea“. Totuºi, o regulã privind pãstrarea ordinii în camerã este corectã, deoarece dormitorul e legat
de restul casei pe care o foloseºte toatã lumea în comun. Un dormitor dezordonat poate fi supãrãtor pentru ochi, precum ºi o problemã de sãnãtate ºi siguranþã. (Dacã nu este cazul sau dacã nu îþi
pasã cu adevãrat cum îºi pãstreazã copiii camerele, nu face o astfel
de regulã.)

Cum sã fii pãrinte bun pentru adolescenþi
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Existã reguli ºi aºteptãri diferite pentru oameni diferiþi, la vârste diferite ºi în circumstanþe diferite. Copilul tãu de 5 ani nu are
ocazia sã facã sau sã aibã anumite lucruri pe care are ocazia sã le
facã sau sã le aibã un copil de 10 ani; acest lucru este valabil ºi pentru copilul de 16 ani. Odatã cu mai multã libertate vin mai multe
alegeri ºi, de asemenea, mai multã responsabilitate în a face alegerile potrivite. Copilul tãu de 13 ani nu are voie sã facã sex, sã consume alcool sau sã conducã o maºinã. Însã tu ai voie, dacã alegi
asta. Regulile pentru tine sunt diferite. Deºi s-ar putea ca asta sã
nu li se parã corect adolescenþilor, ei învaþã sã accepte aceste diferenþe.

REGULI CLARE
Pentru a fi eficientã, o regulã trebuie sã fie clarã. Cea mai bunã
modalitate de a fi clar este sã foloseºti cuvinte care descriu comportamentul. Regula „niciodatã sã nu te îmbeþi la petreceri“
pare clarã pânã când te gândeºti la ea cu atenþie. Poate cã tu ai
o idee clarã despre ceea ce vrei sã spui, dar adolescentul tãu s-ar
putea sã aibã sau nu. Regula este interpretabilã dupã cum urmeazã:
Niciodatã — Niciodatã este în regulã. Niciodatã înseamnã
niciodatã.
Sã nu te îmbeþi — Vrei ca adolescentul tãu sã nu bea alcool
sau doar sã nu se îmbete atunci când bea?
La petreceri — Poate sã bea în maºinã cu prietenii? În camera lui? La ºcoalã?
Cu aceastã regulã neclarã, adolescentul tãu poate sã consume
alcool pânã pe punctul de a fi în stare de ebrietate, oriunde,
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oricând, cu oricine ºi, totuºi, sã respecte întru totul regula, cu condiþia sã nu se îmbete la petreceri. „Niciodatã sã nu bei alcool pânã
la majorat“ este o regulã mult mai clarã.
Adolescenþii sunt frecvent avocaþi versaþi ºi cautã portiþe care
le permit sã interpreteze o regulã în avantajul lor. Cea mai uºoarã modalitate de a evita rãstãlmãcirea este sã scrii regula simplu
ºi clar.

REGULI APLICABILE
O regulã privind consumul de alcool e bunã, dar e lipsitã de sens
dacã nu este aplicatã sau dacã este imposibil de pus în aplicare.
Crearea unei reguli nu va modifica în mod obligatoriu comportamentul adolescentului tãu, tot aºa cum un semn de circulaþie care
indicã limitarea vitezei nu va avea efect asupra vitezomanilor. Totuºi, dupã o amendã sau douã pentru vitezã excesivã, cei mai mulþi
dintre noi vom pãstra viteza redusã, cel puþin pe porþiunea de ºosea unde am primit amenda. La fel e ºi în cazul copiilor. Adolescenþii au nevoie de sancþiuni consecvente pentru încãlcarea
regulii. Însã când sancþiunile sunt date sporadic sau deloc, adolescentul învaþã cã poate scãpa nepedepsit pentru încãlcarea regulii. El încearcã apoi sã descopere de fiecare datã dacã aceasta
este o ocazie când poate scãpa nepedepsit. O regulã bazatã pe
comportamentul pe care îl poþi sesiza poate fi pusã în aplicare cu
ajutorul impunerii unor consecinþe. O consecinþã este lucrul care
se întâmplã imediat dupã ce alegi un comportament ºi toate comportamentele au consecinþe.

Cum sã fii pãrinte bun pentru adolescenþi
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ATENÞIE LA LIMBAJ CÂND SCRII REGULILE
O regulã poate fi necesarã, corectã, clarã ºi aplicabilã ºi, totuºi, sã
fie plinã de fisuri, ca o fundaþie infestatã de termite. Existã niºte
principii directoare importante care trebuie urmate când scrii regulile, care te vor ajuta sã previi eºecul înainte chiar de a începe
acest demers.
Una dintre cele mai mari slãbiciuni ale regulii apare când
aceasta este creatã folosind un limbaj acuzator sau înjositor. Directive ca „Deoarece eºti ca un porc, sã faci întotdeauna curãþenie
în camera ta“ ºi „De vreme ce nu pot avea încredere în tine, sã vii
imediat acasã dupã ºcoalã“ sunt lipsite de respect ºi nu fac nimic
pentru a clãdi o relaþie pozitivã între tine ºi adolescent.
Folosirea limbajului autoritar în formularea regulii va da naºtere, probabil, unui conflict. Regulile care încep cu cuvântul trebuie sunt autoritare. Observã: „Trebuie sã fii acasã la ora 9 în
fiecare searã“; „Trebuie sã-þi faci toate temele în fiecare searã“;
„Trebuie sã scoþi tomberonul pe marginea trotuarului în fiecare
luni searã“. Adolescenþii, la fel ca toatã lumea, sunt, de obicei,
mult mai cooperanþi atunci când cred cã sunt trataþi cu respect, în
loc sã li se comande ca unor roboþi.
Observã acum regulile revizuite: „Sã fii acasã la ora 9 în fiecare
searã“; „Sã-þi faci toate temele în fiecare searã“; „Sã scoþi tomberonul pe marginea trotuarului în fiecare luni searã“. Regulile nu ºi-au
pierdut nimic din claritate sau autoritate. S-ar putea ca adolescentul tãu sã nu vrea, în continuare, sã îndeplineascã sarcina, dar este
mai puþin probabil sã se simtã jignit de regulã. În funcþie de ce simt
faþã de voi ºi de ce simþiþi voi faþã de mine, e foarte posibil ca, atunci
când aud „trebuie“ în regulã, sã mã gândesc aºa: „Nu, zãu? Vedem
noi dacã o s-o fac sau nu. Ei nu pot sã-mi spunã ce sã fac!“
Observã cã niciuna dintre aceste reguli nu este o cerere sau o
dorinþã. Ele sunt cerinþe. Cerinþele nu sunt jignitoare în sine. Dacã
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vrem sã se întâmple ceva, trebuie sã îndeplinim cerinþele. Un adolescent nu va absolvi dacã nu îndeplineºte cerinþele ºcolii. El trebuie sã se încadreze în anumite cerinþe pentru a obþine permisul
de conducere. Dacã vrea sã practice un sport, trebuie sã respecte
cerinþele pentru a participa. Dacã vrea o slujbã, trebuie sã se conformeze cerinþelor angajatorului. Cu toþii trebuie sã îndeplinim
cerinþele pentru a face sau a avea anumite lucruri pe parcursul vieþii noastre. ªi nu e nimic greºit ca pãrinþii sã pretindã anumite
comportamente din partea adolescenþilor lor.
De asemenea, nu e nimic greºit în a formula rugãminþi sau dorinþe faþã de adolescentul tãu. O cerere sau dorinþã îi oferã adolescentului opþiunea de a face sau nu ceva; existã o alegere. De
exemplu, „Ai vrea sã pregãteºti cina disearã?“ este o rugãminte;
adolescentul ar putea sã rãspundã: „Nu, sunt prea obosit de la antrenamentele din timpul sãptãmânii“. Prin comparaþie, o regulã
nu oferã nicio alegere.
Observã cã, în exemplele de mai sus, fiecare regulã are un comportament. O regulã de genul „Sã scoþi tomberonul pe marginea
trotuarului în fiecare luni searã, sã mãturi garajul, sã goleºti cutia
pisicii ºi dupã aceea sã te duci înapoi în casã ºi sã-þi faci toate temele înainte de a te uita la televizor“ este derutantã ºi împovãrãtoare. Dacã vrei sã schimbi comportamentele din spatele fiecãreia
dintre aceste reguli deoarece comportamentele respective constituie o problemã permanentã, vei avea nevoie de o regulã distinctã pentru fiecare comportament.
Pentru a rezuma, existã patru principii directoare privind limbajul pe care ar trebui sã-l foloseºti când scrii o regulã:
•
•
•
•

Nu folosi un limbaj acuzator sau înjositor.
Nu începe o regulã cu trebuie, deoarece acest lucru invitã la
conflict.
Nu scrie o rugãminte sau o dorinþã.
Concentreazã-te asupra unui singur comportament într-o
regulã.

