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lrurnooucERE

imp de douizeci gi cinci de ani ca pediatru gi douizeci qi gase

de ani ca mam[, am ascultat cuvintele multor altor mame. $i
cred ci am ajuns si infeleg citeva adeviruri fundamentale despre

noi. Sau micar citeva lucruri pe care le consider adevirate. In
primul rdnd, suntem persoane care igi doresc cu disperare si faci
totul bine. Vrem si fim prietene gi so{ii bune, dar, in acelagi timp,
si fim qi mame minunate. Iubim cu intensitate gi'muncim din
greu. Dar intdmpinim o problemi.ln ultimii cincizecide ani, in
viefile noastre au apirut numeroase oportunitifi. Putem deveni

orice ne dorim, iar munca noastri este (de cele mai multe ori)
recompensati pe m[sura aqteptirilor gi a efortului depus. Iar ista
e un lucru bun. Dar in mijlocul acestor oportunitili favorabile,

rafionamentul ne-a fost afectat, iar unele dintre noi au ajuns si fie
pufin exagerate.

Ne facem griji in legituri cu capacitatea de a ne educa bine

copiii Ei de a profita la maximum de ocaziile ivite. Ne intrebim
daci ar trebui sIL ne ciutim un loc de munci (desigur, unele din-
tre noi nu iqi pun aceasti intrebare, lntrucit sunt nevoite si mun-
ceasci). Altele se intreabi daci nu cumva muncesc prea mult sau

poate prea pufin. $i cAte alte lucruri! Ne intrebim daci le oferim
copiilor destule oportunitlti, daci au relalii frumoase cu prietenii
lor sau daci cumva sunt agresafi la qcoali sau la gridini(i. Dar ne

preocupi mai ales ce putem face pentru copiii noqtri pentru a le
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construi o viafi mai frumoasi. Facem toate acestea pentru ci
wem si fim mame bune. Vrem si iasi totul bine, a$a cum facem

gi la serviciu.

Nevoia aceasta - de a ne educa cdt mai bine copiii - a devenit

o obsesie pentru multe dintre noi. Ne consumi energia qi timpul'

Dar aq wea si mi fac bine in[eleasi: efortul de a fi o mami buni

este un scop nobil, iar eu, in calitate de pediatru, salut o asemenea

alegere. Dar nu la acest lucru weau si mi refer' ci la dorinfa exa-

gerati a unor femei de a fi mame perfecte. Acest lucru le doboar6,

in general, pe multe dintre ele.

Timp de douizeci gi cinci de ani amvdzut numeroase femei

lisind in urmi grijile referitoare la qcoala unde si-gi dea fiica qi

incepdnd si se intrebe, de exemplu, ce formafie si angajeze la pe-

trecerea de majorat a copilei. Vbd mame care au doui locuri de

munci in acelaqi timp, pentru a putea pliti lecfiile de pian ale fii-

cei qi pe cele de chitari ale fiului. Am vizut mame care fipi la

profesorul care i-a dat copilului siu o noti mici la un eseu' deqi in

urmi nu cu foarte mult timp l-am fi Pus pe copil sl rescrie eseul

pentru a lua o noti mai mare sau i-am fi spus siL se pregiteasci

mai bine pentru urmitoarea lucrare. Suntem obosite. Sim(im ci
nimic din ceea ce facem nu este destul de bine ficut; nu pentru ci
nu ne-am pricepe, ci pentru ci incercim si facem prea multe lu-

cruri (aproape) perfect. Am devenit concurente. In ultimii doui-
zeci Ei cinci de ani, am invi(at si concurim cu alte mame, dar 9i

cu noi inqine. Problema este ci niciuna dintre noi nu simte ci este

o invingitoare.
Pe scurt, suntem depiqite de situafie. Nu o lua[i in nume per-

sonal; suntem toate in aceeagi dileml. Angajate, casnice, mame

adoptive sau biologice, bogtte sau sirace, tinere sau mai pulin ti
nere -, toate suntem in aceeagi situa(ie. Am ajuns in acelagi loc.

Prin urmare, ne putem line companie una alteia. Aceasta este, de

fapt, vestea buni.
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Dar sI gtifi ci mai sunt qi alte veqti bune. Putem face citeva

mici schimbiri care ne vor indepirta de marginea pripastiei (sau

ne vor readuce ln virful muntelui, daci am luat-o deja la vale) qi

vor aduce din nou veselia qi echilibrul in vie{ile noastre. Putem sI

ne bucurirn din nou ci suntem mame' Putem sta jos linigtite. Pu-

tem ride impreuni cu copiii noqtri. Putem si ne oprim din atita

alergat qi si nu ne mai purtim ca nigte persoane agitate 9i mereu

stresate. Putem si indrigim viafa 9i si ne bucurim de minunalii

noqtri copii. in paginile care urmeazi vefi intdlni mame adevi-

rate, ale clror vieli ilustreazi probleme cu care ne confruntim qi

noi, qi vefi citi despre multe mame care au ficut tranzilia citre

partea pozitivi a existenlei lor. Ele sunt cele care au inleles cum

trebuie educali copiii. Nu sunt mame mai bune, doar ci se bucurd

mai mult de misiunea lor. Aceasti carte nu este despre cum si fi1i

o mami mai buni, deoarece sunt destule cirfi pe acest subiect.

Este o carte pentru tine, 9i numai pentru tine, cea care o citeqte, qi

aceasta te poate ajuta s[ fii o mami mai fericiti.

Ca si ne putem elibera mlcar in parte de nebunia qi agitalia

care ne-au cuprins, trebuie si ne schimbirn unele obiceiuri. Este

greu, dar o putem face, pentru ci suntem mame gi ne pricepem

cel mai bine si ducem la bun sfirqit lucrurile dificile. Daci putem

suporta si impingem un PePene de 3,5 kg printr-o deschizituri

de 20 de centimetri, putem face orice ne dorim. Orice.

in paginile urmitoare, veli descopeti zece sfaturi noi care

contribuie Ia readucerea fericirii, ordinii qi liniqtii in vielile noas-

tre. Intr-o enumerElre rapidi, acestea sunt: si conqtientizezi meri-

tele pe care le ai ca mami, si cultivi prieteniile importante, si
pre{uieqti qi si practici credin{a, si spui ,,nu" competifiei, si con-

struiegti o relafie mai sfurltoasi cu banii, si ili faci timp pentru

momentele de singurltate, si iubeqti qi si te lagi iubitl intr-un

mod sinitos, s[ glsegti calea spre o via[6 simpli, si renun[i Ia

frici gi si iei decizia de a spera. Unele pot pirea ciudate la inceput,



de pildi renun[area la fric6. Altele, prea simpliste, dar nu vI opri[i,
deoarece de multe ori schimblrile cele mai mici sunt gi cele mai
profunde. Unele sfaturi vor putea fi urmate imediat, pe cind al-
tele vor trebui si aqtepte pdni mai cresc copiii. Dar eu vi pot ga-

ranta ci toate vor da roade. Am vizut cum expresiile faciale qi

comportamentul mamelor care le-au adoptat s-au relaxat mult.
Cred ci motivul pentru care func{ioneazi este acela cd., odati in-
tegrate in via{a noastri, ele ne hrinesc instinctul matern. Iar noi
am uitat in totalitate sI ne mai hrinim sinele interior. Am fost
ispitite si ne concentrim mai degrabi pe aspectele externe ale
personalitilii noastre Ei risipim prea mult timp, bani gi energie
pentru lucruri care, prin compara{ie, nu meritlL. Avem nevoie de
linigte, qi nu de un alt regim de viafi. Trebuie mai degrabi si ne
in(elegem nevoile spirituale, decAt si ne tArim mereu copiii la alte
gi alte activitifi. Avem nevoie de speran[i, Ei nu de alte responsa-
biliteti, care nu fac decflt si ne sporeasci angoasele. Tiebuie si
cheltuim mai pufin, ca si putem sl6bi strinsoarea in care ne-au
prins banii. Sunt multe alte lucruri pe care le putem obline de la
via[i.

Am scris aceasti carte cu inima plini de gratitudine, pentru ci
vi sunt recunoscitoare. Prepiesc munca dificil{ pe care o facefi
fiecare din voi qi dragostea pe care le-o purtafi copiilor, deoarece

lngrijirea lor este pasiunea mea de-o viali. CAnd voi reugili, copiii
cresc sinitogi, iar acest lucru mi bucuri foarte mult. Speranfa
mea este ca paginile ce urmeazi si vi ajute si aducefi mai multi
fericire gi mulfumire in viefile voastre. Prin urmare, si incepem!
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SFATUL #1

?
LON STI ENTIZE AZA-TI M ERITELE

CA MAMA

Mnnnrtr, AUTocRmcA Sr MERITELE NoAsrRE

Daci toate mamele ar infelege adevirata lor importanfL cafe-

mei qi ca m€une, viafa lor s-ar schimba pentru totdeauna. Ne-am

trezi in fiecare dimineali incintate de ziua care urmeaze, in loc si
ne sim{im ca gi cum ne-ar fi lovit un camion in timpul nopfii.
Le-am vorbi altfel copiilor, ne-ar deranja mai pufin obiceiurile

enervante ale sofilor nogtri qi ne-am exprima cu mai mare tan-

drefe qi rispicat. Am fi mai mullumite de relafiile noastre, nu am

llsa remarcile riuticioase si ne afecteze qi am pleca de la serviciu

mai increzitoare in efortul depus. $i, mai ales, nu am mai fi atlt
de obsedate de greutatea noastri corporali (vi putefi imagina aqa

ceva?), de forma fiziclpe care o avem sau de casa in care locuim.

Am duce o viali eliberati de nevoile superficiale, pentru c[ am

gti, in adincul sufletului nostru, de ce avem gi, mai ales, de ce nu
avem nevoie. Fiecare dintre noi s-ar bucura de o libertate extraor-

dinari.
Dar iati vestea cea mare: orice ryami poate duce o asemenea

viafi, daci ajunge si impirtigeasci cdteva convingeri. Acestea
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sunt simple, revolu[ionare gi complet ne-contemporane, deoarece

contracareazi enorma ,,listi de promisiuni" (aqa cum a numit-o
recent un cunoscut scriitor), care se fluturi pe la nas mamei mo-
derne. Care sunt aceste convingeri pe care trebuie si le adoptim
daci wem si ne schimbim via{a? Mai intii, trebuie si in{elegem

in mod concret de ce suntem importante qi apoi trebuie si ne

placi de noi inqine. De ce? Deoarece adevirata noastri valoare ca

mzlme se intemeiazi pe trei motive: suntem iubite, cineva are ne-
voie de noi gi ne-am niscut pentru un scop nobil.

Toate acestea suni bine, dar, practic vorbind, daci nu le sim-

lim in mod regulat, uitim ci ele formeazi fundamentul valorii de

sine. Sunt greu de men[inut in centrul existen[ei noastre. in fie-
care zi, atenfia ne este distrasi de la aceste adeviruri fundamen-
tale gi suntem ademenite si credem ci alte lucruri ne definesc
valoarea de sine: felul in care aritim, daci sunt fericifi copiii al6-
turi de noi, ce salariu avem. Este nevoie si ni se reaminteasci in
ce constau meritele noastre, pentru ci trebuie si le conqtienizim,
daci wem si fim cu adevirat gi pe deplin fericite. in acest capitol,
vi voi oferi exemple de mame care au invifat si-gi recunoasci
adeviratele merite, dar qi sfaturi pentru punerea in practici a

acestui obicei, cum ar fi intocmirea unei liste cu ceea ce este me-
ritoriu la propria persoani, triirea viefii aqa cum wei pentru tine
gi nu pentru a-i impresiona pe ceilalli qi incercarea de a infelege

ce conteazi cel mai mult la urma urmelor.

O nnrurnr NoBILA

Te simfi iubiti? Poate uneori, dar de multe ori nu. Pentru ci
egti femeie, zilele i1i sunt ogupate de o mullime de treburi care nu
se mai termini gi de nemullumirile copiilor tii. Cu siguranli faci
parte din lumea noastri, a femeilor extenuate, care se pribugesc
pe canapea laora22:00, avind in mini o caseroli de inghe{atl de
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migdale cu caramel, qi care incearci si se linigteasci lnainte de a

merge la culcare. Daci ai copii adolescenfi, te indoieqti serios de

iubirea lor pentru tine. Conflictele cu copiii ating punctul culmi-

nant in timpul adolescenfei, iar conflictele dor, in general. Cind
copiii noqtri adolescenli devin conflictuali in relafie cu noi, o
lutrm in nume personal. Uneori, la finalul zilei,ne intrebim daci

nu cumva nici micar nu ne mai iubesc.

Are cineva nevoie de tine? Daci ai copii mici, simfi in mod

concret ci este mare nevoie de tine. Copiii au nevoie de noi cind
sunt mici pentru a-i duce cu maqina, pentru a-i hrini, a-i ingriji,
pentru a le oferi stabilitate materiali qi emolionali. $tim ci au

nevoie de noi, dar adesea suntem nemullumite, simlind ci ori-
cine ne-ar putea inlocui. Munca noastri pare uneori prea banall,
s-o spunem drept. Nu simli ci faci ceva nemaipomenit cind speli

rufe, curefi mizefia cizltl pe podea sau schimbi scutecele. Pen-

tru ci nu este aqa. Cind vorbim despre valoarea de sine, intreba-

rea care se pune este daci tot ce facem pentru copii cAnd sunt

mici ne cregte meritele. Rispunsul este un ,,da" categoric.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Bebelugii, copiii mici gi adoles-

cenfii au nevoie cu tofii de Mama din multe motive: ca si-i ascul-

tlm, si-i disciplinim, s6-i alinim. $i, credefi-m6, au nevoie si
facem toate aceste treburi mici qi plictisitoare pentru ei, deoarece,

chiar daci noui ni se par lipsite de importanfi, copiii inleleg ci
pentru noi nimic nu este netnsemnat cAnd vine vorba de ei. Im-
portanla pe care o avem in ochii 1or este dati de faptul ci au ne-

voie de noi - pentru a indeplini atit sarcinile grele, cit qi pe cele

u$oare.

In sfArEit, eu cred ci o mami s-a n[scut pentru a rispunde
unei chemiri nobile. Fiecare mam[ este inzestrati cu daruri unice

pe care trebuie s[ le foloseasci pentru a face lumea din jurul ei

mai buni. O mami igi foloseEte aceste daruri in educarea copiilor
ei. Multe mame le folosesc doar in acest domeniu, dar altele o fac
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