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Vara se aseamini cu perioada copiliriei. Trece prea repede. Dar daci egti norocos, ifi oferi amintiri cilduroase de
la care ili iei puterea in zilele ricoroase care urmeazi.
Vara se asemini cu copiliria gi pentru ca e$d tentat si consideri ci ceea ce faci in momentul respectiv nu conteazi atAt
de mult, dar mai tdrzis realizezi ci a contat mai mult decit
ai crezut.
Vara inseamni zile cilduroase, picnicuri, drumuri aflate
in reparafie gi ocazia de a inota. Vara timpul trece mai incet,
iar zilele sunt mai lungi in comparalie cu alte perioade. Vara

ii imbrdligeazi pe copii. Dar precum copiliria, vara ne avertizeazi: ,,IubeEte-mi acum, nu va dura".
Vara ne invali despre ce este mai bun in viafi, aqa cum fac
qi copiii. Vara ne cere sd facem ceea ce ar fi folositor pentru
copiii nogtri: joc, relaxare, explorare gi cregtere.
Dedic aceasti carte verii gi tuturor copiilor care se joaci
sub soare.
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Empatizez cu dorinfa dumneavoastri de a afla mai intAi versiunea scurti, sau ceea ce oamenii de business numesc ,,eli:vator
pitch", in care ai la dispozifie pentru a-i convinge pe investitori
doar timpul care i-ar lua unui lift ca si ajungi la destinafie.
OK, iati discursul meu:
Aceasti carte este despre originile bucuriei. Prezint pagi clari
pe care ii poti face pentru a cre$te gansele ca un copil si fie fericit gi implinit atAt in perioada copil5riei, cit gi pe misuri ce se

matrtrizeaiit
Bazate pe cercetirile recente, precum gi pe experiengele mele
ca pirinte, profesor, psihiatru pentru copii, aceste pagini vi introduc in lumea fericirii puse in practici, la care multi oameni se
gAndesc, dar pe care pulini o contureaze.

Ar fi bine si nu lisim fericirea doar in mAinile hazardului.
Pirinlii, profesorii gi tofi cei cirora le pasi de copii ar trebui si
aibi un plan pentru a crea bucurie pe termen lung.
Copiliria dureazi doar cincisprezece ani cu aproximafie, care
trec ca prin vis. Dar acegti ani au un efect pe termen lung. Cum si
ne asigurim ci aceste efecte sunt benefice?
Am dezvoltat un plan in cinci pagi pe care pirin,tii gi alte persoane il pot folosi penffu a cre$te copii care vor avea cele mai mari
ganse de a deveni adulli fericigi gi responsabili. Cartea de fali descrie acest plan in detaliu, citeazi cercetirile pe care se bazeazi qi
oferi sugestii despre implementarea lui in viafa de zi cu zi.
Planul meu se bazeazl. pe valori pe care multi oameni le impirtigesc. Nu este nici liberal, nici conservator. Este bazat pe iubirea pentru copii Ei pe puterea copiliriei. $tim ce trebuie ficut.
Acum hai si-l punem in aplicare.
Daci ii dim copiliriei importanla cuveniti, nu numai ci le
vom face un seryiciu copiilor nogtri, dar ne vom intiri gi noi.
Aceasti carte pune accent gi pe ceea ce ne oferi copiii noui,
adullilor, $i pe tot ce putem invifa de la copii despre cum si fim
fericifi in viatra adulti. Copiii sunt intr-adevir expe4i in materie
de fericire.

Ce

imi doresc

u ad evirat
psntrrr copiii mei?

c

copiii tii. Imagineaze-g chipurile lor. Apoi intreaimi doresc cu adevirat pentnr copiii mei?"
Nu presupune ci gtii deja. inainte si i1i mai petreci inci o zi
in rolul de pirinte (sau profesor, antrenor sau oricine altcineva
implicat in relafia cu copiii), incearci si oferi un rispuns acestei
intrebiri ingelitor de simple: ,Ce imi doresc cu adevirat pentru
GAndegte-te la

bi-te:

,,Ce

copiii mei?"
i1i doregti cumva si oblini trofee, premii, celebritate? Vrei si
creasci gi si ajungi pregedintele Statelor Unite ale emericii? ifi

si devini bogat Ei si aibi securitate financiari? E important si triiasci dragostea adevirati? Sau pur gi simplu si aibi o
viali mai buni decAt cea pe care o ai tu acum?
In anumite zile e posibil si ai un rispuns imediat ,,Vreau doar
si igi faci ordine in cameri, si igi faci temele gi si asculte ceea ce
ii spun". In alte momente, cind egti cuprins de presiunile pe care
doregti

copiii tii le au la gcoali, ai putea si rispunzi disperat: ,Vreau doar
si ia note mari gi si fie admis la liceu".
Dar daci zibovegti asupra acestei.intrebiri, rispunsul tiu
va cuprinde firi lndoiali un cuvAnt simplu gi evident: feicit.
Cei mai mulli dintre noi, pirinfii" vrem si avem copii fericifi,
acum gi pentru totdeauna. Sigur, vrem ca ei si fie oameni buni;
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wem ca ei si aduci o contribulie lumii in care triim; wem se
aibi griji de alfii gi si aibi vieli responsabile. Dar in adAncul
sufletului, cei mai mulli dintre noi, mai mult decAt orice, vrem
ca ei si fie fericifi.
Daci urmim anumifi pagi, putem face ca acest lucru si se intdmple. Cercetirile recente au demonstrat ci pirinfii gi profesorii
pot spori foarte mult gansele ca un copil sau un elev si creasci
qi si devini un adult fericit gi responsabil, prin insuflarea anumitor calitifi care ar putea si nu pari foarte importante, dar de
fapt sunt - calitili interioare cum ar fl optimismul, plicerea de
a se juca, atitudinea de incredere, conectarea (sentimentul de a fi
parte din ceva mai mare decdt tine). in timp ce sfaturile tradilio=
nale ii indeamni pe pirinfi si instituie disciplina gi si puni accentul pe eticd, acest sfat poate eSua atunci cAnd este pus in practici. Copilul ar putea si se opuni sau ar putea face chiar opusul
a ceea ce i se spune, sau poate si fle compliant, dar firi bucurie.
Aceasti lipsi de bucurie poate si il urmireasci toati viafa.
Avem nevoie de o cale mai siguri decAt cea oferiti in prelegerile despre disciplini sau despre recompense pentru note mari gi
munci susfinuti, pentru a ajunge la bucurie pe tot parcursul vie!ii. Desigur, disciplina gi munca sunt importante, la fel gi notele
gi comportamentul civic. Cum ajungi la acest obiectiv este cheia.
Motorul unei vieli fericite funclioneazi mai bine cu puterea conectirii qijocului, decAt cu puterea fricii gi vinovifiei.
O viafi fericiti. Un termen atit de simplu pentru un obiectiv
atAt de universal gi de autentic. Poate ci nu pogi deflni fericirea,
dar o recunogti atunci cAnd o vezi. Poli si i1i reaminte$ti o ziferi'
citi din copiliria ta? Lasi-mi si ifi povestesc despre un astfel de
moment din copiliria mea.
imi amintes c de o zi cind aveam opt ani, locuiam in Chatham,
Massachusetts. Cu o noapte inainte, a fost o mare furtuni de zipadi, ceea ce se nume$te in New England nor'easter, vint puternic ce bate dinspre nord-est, iar furtuna a acoperit micul meu
orag de pe cotul Peninsulei Cape Cod cu troiene mari de zipadi,

care ne impiedicau si deschidem ugile casei. Normal, qcoala
inchisi in ziua respectivi.

a

fost

lingi

vecinul meu Jamie gi mi-am petrecut noaptea la
cl acasi. Ci-nd ne-am trezit qi am descoperit ci suntem acoperifi
cu zipadi, am strigat de bucurie. O zi cu ziryaddl
Dupi ce am deszipezit, am luat noua sanie pe care Jamie a
primit-o de Criciun gi am mers citre drumul spre terenul de golf
din apropiere, unde erau multe dealuri. Ne tiram picioarele citre
cel mai inalt deal, cu fiecare pas lmpriqtiam zdpad.a care arita ca
o pulbere pe vArfurile ghetelor noastre gi care intra gi in interiorul lor, udAndu-ne qosetele gi picioarele. Eram mici montaniarzi,
misurAnd culmea Muntelui Siniufelor.
La flnal am ajuns in vdrful a ceea ce pirea a fi un rai al siniilor. Am pozilionat sania in mai multe moduri, pentru a ne da
seama cum putem avea cea mai lungi ruti de coborAre. Eram
in fafi, Jamie a impins sania de la spate, apoi a.sirit ln sanie
.rlituri de mine qi astfel a inceput prima nostri turi. Era cAt pe
ce si cidem chiar de la inceput, dar ne-am menlinut in pozilie
dreapti, am luat vitezi qi ne-am dat drumul pe deal, printre trestiile care inconjurau iazul de mai jos gi am trecut pe deasupra
'zipezii care inconjura apa ingheEati. Cind ajungeam la un punct
de oprire in mijlocul a ceea ce numeam iazul liliacului, amdndoi
strigam: ,,Hai inci o dati!" qi incepeam lunga expedilie citre vdrLocuiam

lul dealului.
Ne-am dat cu sania de aproximativ cincisprezece ori in acea
zi. Am adiugat adrenalini coborArilor incluzAnd in traseul nostru grimezi d.e iipadl qi curbe inclinate. Pe misuri ce zipada se
strAngea in urma noastri, por,tiunile de gheafi ne propulsau cu
viteze halucinante. Nu am ajuns acasi la prdnz - nici micar nu
ne-am gAndit la prdnz
- gi nu a venit nimeni si ne caute. $tiau
ci suntem in siguranfi.
Aceea a fost o zi f.ericitd, cum nu mai avusesem pAni atunci.
Chiar daci viala mea era departe de a fi perfecti in acel moment pirinlii mei divorlaseri din cauza bolii mentale pe care o avea
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meu, iar mama mea se int6lnea cu un birbat care urma si
devini tatil meu vitreg, pe care am ajuns si il urisc - toate aceste
lucruri nu aveau importanfi. Mi simleam iubit gi securizat, chiar
daci lumea mea era nesiguri.
Jamie era prietenul meu cel mai bun. Chiar daci era cu doi
ani mai mare decdt mine, mi trata ca pe un egal, nu ca pe un vir
'mai mic Ai enervant. CAnd ne dideam cu sania pe deal, firi si flm
nevoifi si mergem la gcoali, sau sd respectim weun orar, liberi
si facem exact ceea ce doream, mi simjeam incredibil de bine.
Eram cu prietenul meu minunat Jamie, ficAnd ceva interesant gi
distractiv.
La acea weme nu qtiam, dar ficeam exact ceea ce recomand
acum in aceasti carte. lnvifam cum si creez gi si susfin momentele de bucurie, o abilitate extraordinar de importanti.
Dobdndeam de asemenea gi toate calitilile importante ale bucuriei de a mi juca, optimismului, atitudinii de incredere gi conectirii - caHtafi care au devenit din ce in ce tnai profunde in interiorul meu de atunci, caHtefi care mi deflnesc, in cea mai mare
parte a timpului, ca fiind un om fericit.
ln acea zi, precum Ei in alte zile la fel de speciale, am invilat
despre ingredientele fericirii. imi imaginez ci gi tu ai avut asemenea zile. Ag vrea si ifi reamintesc aceste zile gi si i,ti dau nigte idei
despre cum si le creezi in viala copiilor tii astizi.

tatil

O modalitate de a defini fericirea este sentimentul ci viafa ta
merge bine. Acest sentiment nu trebuie si inceapi neapirat in
copilirie, dar copiliria este un moment bun pentru a te asigura
ci fericirea devine un obicei care dureazi. Problema este ci nu
existi un plan dovedit a fi suti la suti eficient despre cum siincepi din copilirie (sau din orice alt moment). Nu ne rimdne in
acest caz decdt si ne mirim cum se face ci anumifi copii sunt
fericili, in timp ce allii nu sunt, degi circumstanlele vielii lor pot
fi similare; ne intrebim de asemenea de ce anumifi copii fericili
ajung si fle adulli nefericifi, in timp ce unii copii nefericifi se

transformi in adulli fericifi. La prima vedere, pare ci fericirea
depinde de noroc.
$tiu. Sunt gi eu la rAndul meu pirinte. Sunt tati, iar solia mea,
Sue, este mami a trei copii, cu virstele de 72,9 gi 6 ani, in momentul in care scriu aceasti carte. Sunt de asemenea gi psihiatru
pentru copii gi adulli gi sunt gi autorul unor cirli despre copii,
familii gi gcoli. Sunt implicat, atat personal cdt gi profesional, in
domeniul copiliriei. Am ficut cercetiri gi am scris aceasti carte

pentru ci mi-am dorit un ghid in care se am incredere, folositor
pentru mine qi pentru alpi, despre ceea ce am putea gi ar trebui
si facem - pentru a fi siguri ci le este bine copiilor nogtri.
Este un psiholog al cirui nume este imposibil de pronunfat,
Mihaly Csikszentmihalyi, care revolulionezi p sihologia, translbrmAnd-o dintr-un domeniu care studiazi in principal suferinla
intr-un domeniu care studiazi bucuria. (Apropo, numele siu se
pronunli Mi-hai-cic- sent-mi-hai. ) 1 Studiile sale empiric e realizate
in domeniul cauzelor fericirii l-au ficut si ajungi la concluzia
ci ,,Fericirea nu este ceva ce li se intAmpli oamenilor, este mai
degrabi ceva ce fac oamenii si se intimple". Cercetirile lui arati
ci oamenii sunt cei mai fericili atunci cAnd sunt intr-o stare de
,,flux". Atunci cAnd eqti intr-o stare de flux, egti complet absorbit
de ceea ce faci.

Copiii cunosc foarte bine aceasti stare de flux. Ei o numesc
joc. Jocul este un element debazi al fericirii adulte, care se construieqte din copilirie. Dar mai sunt Ei alli factori - inci patru,
iI conturez in aceasti carte.
mai exact
- in planul pe care pot
pot
ii
invila pe copiii lor bazele acesasigura
ci
Pirinlii se
tei abiliteli pe care o numim fericire. Nu trebuie si lagi fericirea
copilului tiu acum, mai tirziu, cAndva - doar la mina noro-

-

cului. Noi nu putem controla totul, desigur, dar putem avea o
influenfi foarte mare.
,,ME-high-Chick-sent-ME-high", in original. Autorul a recurs aici la un joc
pronunf,e a numelui Mihaly Csikszentnniha$ se poate
traduce cu aproximafie: ,,EU-fericit Pui-ficut-pe MlNE-fericit" (N. red.)
de cuvinte. Aceasti

