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lntroducere
IVu putem pregdti nereu viitorul pentru tineretul

nostru, dar puten pregdti tineretul pentru viltor,

Franklin [. floosevelt

Discurs finut la Universitatea din Pennsylvania

(20 septembrie 1940)

Ultimii treizeci de ani din viala mea au fost impi4ili in
doui pirli majore: a fi pirinte gi a fi pediatru. in timp
ce lmi vedeam de familie qi aveam de-a face cu crizele gi

provocirile aferente, mi confruntam gi cu problemele
gi corvezile din viafa pacientilor mei. Droguri, moarte,
nesubordonare, divor!, hirhrire, instabilitate financiari
gi emofionali - si lista poate continua. Generalie dupi
generalie, lista de probleme cu care avem de-a face rar se

scurteazi gi in cele mai multe cazui se miregte cu altele

gi mai ciudate. Dezvoltarea tehnologici gi schimbirile
sociale muti cursul gdndirii gi al valorilor noii generatii.
Odati cu aceasti migcare, vine gi valul de sfaturi legate

de cum ar trebui pirinlii si rispundi la noile provociri.
Am crescut trei copii, adulli acum, si in acelagi timp,

am observat cum cresc pacienfii mei, devenind piringi la
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rindul lor. De-a lungul timpului, am fost martora unei

tendinle ingrijoritoare intre pirinli 9i copii: copiii i9i

controleazi pirinfii in loc ca pirinlii si-gi controleze
copiii. Pirinlii ce-gi laudi prea mult copiii pun prietenia

mai presus decAt parentajul gi le dau celor mici tot ce

vor, iar pe deasupra monitorizeazi toate aspectele vietii
copilului, ficAndu-i riu pentru dezvoltarea sa viitoare.
Trebuie si schimbim ceva gi cAt mai repede posibil.

in timp ce minlile copiilor sunt lnci in proces de

formare, trebuie si acfionim rapid pentru a modela

felul cum ei invafi gi cum reaclioneazi 1'a probleme.

Indiferent de vArstd, nu e niciodati prea tdtziu ca si-i
influenfezi, aghdar, e mai bine si incepi de pe acum

si o faci cum trebuie. Acest lucru inseamni cit tu tre'
buie si te schimbi, ca pirinte. Ne place sau nu, e de

bine sau de riu, totul incepe cu abilitilile pe care le

stipAnegte pirintele. Scopul acestei cirli este si invele

piringii cum si-gi schimbe pirfi din comportamentul
gi felul de a reacliona fali de copilul lor. Poate pirea
greu de inleles acum, dar daci ai a;teptiri mai mari

de la copiii tii, le dai mai multe responsabilitAli, ii lagi

si dea greg din cdnd in cind qi e;ti un lider adevirat,
aceste lucruri vor duce la dezvoltare, autonomie 9i feri
cire autentici.

Fiecare noui generalie de pirinli are parte de suigurile

gi coborigurile ei cind vine vorba de a invila metode

adecvate de parentaj. Din obignuinli, suntem fixali pe

metodele ;i ideile folosite de pirinlii noqtri, cum 9i ei

au ficut la rindul lor. Dar odati cu acea moqtenire vin qi



erorile pe care noi, bineinfeles, incercim si le corectim.
Degi triim cu gi alituri de alli oameni, cind vine vorba
de a-i cregte, nu mai;tim ce e bine sau nu. Chiar dinainte
si fi scris primul cuvdnt din aceasti carte gtiam ce titlu
li voi pune. Am fost sinceri cu mine gi sunt sinceri cu

tine - nu existi pirinte perfect gi aceasti carte nu te
ra invila si fii un pirinte firi cusur. Dar daci ajungem

si intelegem ci nu tot ce ne-au invifat pirinlii nostri a
fost gregit gi ci instinctele noastre mai dau gre;, putem

incepe si ne imaginim toate lucrurile ce duc la a fi un
pirinte grozaY.

Mai mult sau mai pufin, in prezent gi in aceasti eri,
noi suntem nigte piringi privilegiali. Timpul acesta este

unul confortabil pentru majoritatea oamenilor. De-a

lungul timpului, familiile s-au dezvoltat in cele mai peri-

culoase condiEii. Colonigtii sufereau de boli contagioase
qi cilitoreau pe mare in condilii riscante. Pionierii.ame-
ricani au traversat Marile CAmpii Centrale impreund; au

suferit gi au murit din cauza ororilor traiului in secolele

de odinioari. insi ?n ciuda tuturor pericolelor care au

dispirut in timp, din fericire, cu ajutorul noii tehnolo-
gii, copiii cregteau totugi si reugeau si creasci Ia rindul
lor urmitoarele generalii. Greutilile erau combitute cu

indiferenli gi cu o atitudine fermi - o mentalitate de

supraviefuire si progres.

Care au fost efectele acestora fali de un om in
crestere? A fost acela cel mai bun mediu in care putea

trai? Cu siguranli nu, din moment ce copiii erau puqi

in situatii foarte primejdioase pe cdnd erau forlafi si
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munceasce prea mult, fiind probabil hrinifi prea pulin
gi expugi Ia boli periculoase. Trecutul nu ar trebui mereu
luat de exemplu pentru cum si triim pe viitor. Eu nu
susfin stilut extrem de viali in care conteazi doar si
supraviefuie;ti. Ar trebui si acceptim privilegiile noas-
tre moderne. insi trebuie si admitem faptul ci, pe

atunci, copiii erau invilafi nigte valori bune pe care Ie
adoptau din puri necesitate.

Copiii de pe wemuri aveau indatoriri ce ajutau Ia dez-

voltarea increderii in sine, a eticii muncii gi a abilitililor
debazd necesare pentru rezolvarea problemelor gi pen-
tru supravieluire. Acestea erau de ajutor de-a lungul
transformirii copilului intr-un adult pregitit si infrunte
viala. Dezamigirea nu era ceva nou gi astfel, cind api-
reau situalii ce duceau la egec, nu era sfArgitul lumii
pentru ei. Munca grea gi alte agteptiri fali de purtarea
celui mic hrineau instinctele de supraviefuire ce-i ficeau
nigte adulli de succes.

Cu cit vor si fie independenfi mai devreme, cu atAt

acegtia capiti abilitatea de a tolera un rispuns negativ
referitor la cererile lor gi de a gestiona dezamigirea.
Pirinlii dau astfel posibilitatea copiilor de a-qi consolida
un bun sentiment de sine. Acest sentiment este asemi-
nitor cu stima in sine si cu congtiinla propriei valori. in
timp ce sentimentul de sine se dezvolti in copil, acesta

ii aduce gi mai multi incredere, ceea ce ii va da un plus
de independenfi gi incredere in propriile competenfe.

A cregte un copil nu inseamni si-i fii partener, ci
lider, si-l ghidezi prin viafi. Tu impui nigte reguli doar



in beneficiul copilului tiu. Egti acolo si-l inveli 9i si-t
conduci in direclia corecti, sd-l sfituiegti, si-l asculli ;i
si ii impui limite cAnd e necesar. CAnd un pirinte di
comenzi calm gi regulile le sunt respectate, este firesc si
fie pace gi linigte.

Societatea in ziln de azi este intr-o cumpini a extre-

melor despre ce inseamni si fii pirinte: este deci timpul
si gisim un punct comun. Recomandirile variazi dela
lisarea copiilor mici si ia decizii importante de viali
pina la sugestii cum ci pirinfii ar trebui si participe la
aproape toate aspectele vielii lui de zi cu zi. Se pare ci
ei, copiii, nu sunt considerali rispunzitori de ceea ce

fac gi mult prea des educafia parentali este ficuti vino-

rate pentru retecirile coPilului.
O reclami ce a fost difszati recent la televizor ne-a

aritat o frAnturi din ce inseannni si fii un pirinte in
acest mileniu. Imaginafi-vi urmitoarele: o mami
opreqte dubila in fala casei dupi ce a fost la cumpiri-
turi. Magina trebuie goliti ca pungile si fie aduse in
casi. Cei doi copii mai mici stau pe iarbi. Cel mare se

joaci pe tableti in timp ce copilul mic se joaci de-a cow-

boy-ul. Mama ii strigi in timp ce cari doui pungi mari
cu cumpirituri: ,,Biie!i, mi ajutafi pu!in?" Primul biiat
ii rispunde sarcastic firi si-gi ridice privirea: ,,Nu gtiu,

mi mai gXndesc" gi continui si se joace firi si se uite
la mama lui. Dar dupi ce i s-a promis o gustare de tip
junk-food, vine imediat.

De unde si incep ca si vi explic oroarea acestui

scenariu? Degi o reclami TV nu este o emisiune care
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prezinte reaHtali cotidiene, ideile principale prezentate

in aceasti scene sunt atat de obignuite, incit media le
afiqeazi ca gi cum aga este normal, pentru a ne vinde
mAncare de tip junk-food. Acest comportament ce este

considerat inteligent si amuzant de citre pirinli este

obiqnuit gi previzibil. ,,Sunt gi ei mici", spun la unison
piringii gi tocmai acest lucru va duce la un comporta-
ment haotic.

Majoritatea pirinlilor judeci repede alli pirinfi, mai
precis atitudinea gi faptele altor copii, precum gi felul
in care reaclioneazi pirin,tii la ele. Cind este vorba de o

situafie ce nu.-i prive;te, cum ar fi cea din reclami, pot
vedea cu u;urinli ci acel copil este nerespectuos gi chiar
obraznic cu mama lui. insi cind propriul copil se com-
porte aga, scenariul devine cam invizibil pentru ochiul
pirintelui. Este mult mai greu si-!i vezi copilul intr-o
lumini proasti. Noi vedem doar copilagul nostru dulce
pe care nu wem si-l supirim sau si-l intristim prin dez-

aprobare sau prin indepirtarea sursei de distracfie.
Pirinlii pot fi orbili de iubirea pentru copilul lor. Ei

se pot convinge ci o replici inlepati n-a fost, de fapt,
riuticioasi gi neplicuti, ci doar spusi in joaci, firi
intenlia de a rini pe cineva, asa ci o trec cu vederea.

Sau poate ci este mai usor si faci treabi in casi firi
ajutorul lor, pentru ci un copil ingreuneazi lucrurile,
iar daci o faci singur, termini mai repede. Sau poate ci
nu ai pretenlia ca un tinir si sari gi si-gi ajute mama cu
bagajele, pentm ci distractia este mai importanti decAt
pierderea timpului cu treburile domestice. Oricare ar fi



motivele, niciunul nu ajuti copilul, ci de fapt, ne asigu-
ram cd g eneralia urmdto are v a fi una cu pretenfii, nerv o asd

$ dezamd"gitd.

Un pirinte incepitor ce are un nou-niscut triiegte
p€ntru prima dati una dintre cele mai minunate emolii,
aceea a iubirii bebelugului siu. Poate fi greu si rimii
cu capul pe umeri atunci cAnd te pierzi in ochii copi-
lului-miracol pe care l-ai creat. Toate simlurile tale
sunt trezite intr-un mod pe care nu l-ai mai simlit pAni
acum, iar viala ta nu mai e condusi de citre ratiune, ci
de emofie. Faci qi spui lucruri pe care nu le-ai crezut po-

sibile, iar acum, mai mult ca niciodati, este timpul si
fi- nigte adulli inteligenli gi echilibrati, pentru ci doar
noi suntem responsabili de aceasti noui viafi. Cartea

aceasta te va ajuta si-!i canalizezi emoliile coplegitoare
printr-o abordare mai rafionali, pentru a te asigura ci-!i
vei ajuta biiatul sau fata si devini un viitor adult fericit
gi sinitos.

De la generaliile familiilor ce au suferit de-a lungul
Marii Crize pAni la prima generatie crescute in era tele-

vizorului, putem invifa din trecut si trasa un drum citre
viitor pentru a deveni nigte pirinli mai buni. Cu toate
acestea, primul pas este si recunoagtem ci existi o pro-
blemi. Nu putem vorbi despre libertate daci nu realizezi
ci e;ti prins intr-o cursi. Pentru a ie;i din cursi, trebuie
si fii sincer cu tine insuli gi si fii obiectiv referitor la
ac-tirrnils tale: tocmai cu acest lucru vom gi incepe.
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c Inuda excesivd dduneazd copiilor in loc si ii dezvolte

o Tine minte ci, degi sunt copiii tdi speciali, ei nu

sunt copiii speciali ai lumii

c Creeazd,-i copilului tiu o mentalitate sinitoasi
lauddndu-i eforturile, ;i nu inteligenra sau abilitilile

Cind o mami sau o femeie gravidi vorbeqte despre

na5tere, primul cuvint ce-i vine in minte este ,,miracol".
Nasterea este un miracol gi este foarte usor si te ia valul

euforiei gi plicerii. Ai dat nastere unei vieli noi, unui
:opil mic gi iubitor pe care il vei cregte si cu care i1i vei

petrece zilele. i1i admiri bebelugul pe care l-ai creat 9i
vezi o mici frumusefe ce are un potential imens 9i care

D-are cum si dea greg. Un ingerag perfect! Esti siguri
de tine gi de instinctul tiu. Pdni la urmi, bebelusii au

cel mai dulce zimbet, cea mai drigilagi fali, cea mai

adorabili purtare gi cea mai mare inimi.
Ei ascund infinite posibile drumuri pe care si o

apuce. Vezi acest lucru de fiecare dati cAnd se uiti.in
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sus la tine, cu ochii lor puri gi naivi, gi aga este gi
mal sA se intample. Daci nu ne-am adora in totali
copiii, daci nu am venera pimAntul pe care calci, m
mai pufini oameni ar fi existat in lume. Cine altci
daci nu pirintele copilului va suporta incercirile
mdhnirile provocate de acea odrasli? Acest
implici acel tip de sacrificiu cunoscut de tofi, dar
care pulini il iau in serios. Este gluma debazi a fieci
serial de comedie, dar cAnd 1i se lntimpli lie gi solul
tiu, nu mai e deloc amuzanti. Realitatea sacrificiului
fi urmitoarea: Firi escapade spontane de weekend s

stat pAni tArziu cu biiefii. Firi dormit sau mAncat
vrem noi, iar uneori ne va fi greu si si ne folosim
firi si fim deranjafi. La inceput, toate acestea abia
sunt luate in seami, noile responsabiliteli ca pirin
sunt acceptate cu bucurie pentru ci tu tocmai ai cre
cea mai uimitoare fdpturd. de pe Pdmdnt!

Copilul tiu este unic si este cea mai minunati
soani din lumea ta gi aqa gi trebuie. Copiii au n
si gtie cAt sunt de iubigi; au nevoie si simti ci
lor sunt cei mai puternici protectori ai lor gi ci ar mu
munfii ca si-i protejeze. Au nevoie si simti acea i
bire necondilionati de la un pirinte. insi, este absol
necesar si-i facem di inleleagi cd ei nu sunt cei m
importanli din tntreag a lume.

De obicei, cdnd auzi cuvintele ,,copilul tiu nu este ag

de special", egti asaltat de sentimente nu tocmai pldc
Majoritatea pirinfilor vor contesta acea afirmalie si
vor rizboi cu oricine a spus ci odrasla lor nu este aga



Wiala. Acum vine partea grea. Trebuie si lnlelegi ci el
EFt€ cu precidere important doar pentru tine gi pentru
cel apropiafi. Problema incepe cind un pirinte nu poate
m$dege ci micutul lor nu este un om ,,excepgional" pen-

tru tot restul lumii gi ci nu trebuie tratat ca gi cum ar
fi :ea de-a opta minune a lumii. Dupi ce pirinlii reali-
l.-zti ci, de obicei, el este special doar pentru ei gi lnci
dtira si incep si-gi pregiteasci copilagul pentru lume -
o trume ce nu le va considera progenitura ca fiind altceva

&cit un om normal -, doar atunci vor face progrese in
eransformarea copilului lntr-un adult de succes ;i activ.

Pe aceasti planeti triiesc miliarde de oameni gi
majoritatea sunt mediocri, printre ei situindu-se cel

m.ai probabil gi copiii tii. Este greu de digerat pentru
un pirinte acest lucru. Bineinfeles ci existi copii cu

talente excepfionale in unele domenii, dar, conform
standardelor sociale, aceasta nu ii face.rnai importanli
decit un copil ce nu exceleazi. Chiar si in cazul rar al
unui copil-geniu, este important si-l tinem cu picioarele
pe pimAnt.

Fiecare pirinte igi vede copilul ca fiind un cadou mi-
nunat, dar restul lumii nu-l vede cu aceia;i ochi. Acest
tapt este opus fali de ceea ce pirinlii consideri ca fiind
o realitate de la sine infeleasi. Cum si fie posibil ca

rnicul om pe care l-ai creat si nu fie special, uimitor, mi-
nunat, de nu-!i mai poli lua ochii de la el? Pur gi simplu
nu e posibil. Ceva gi mai uluitor este faptul ci pirinlilor
Li s-a spus ci trebuie si-i faci pe cei mici si se simti
importanli gi ci este esenlial si-i scalde in laude; dar gi


