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PnrrnrA

Documentarea gi scrierea acestei cirqi au presuPus un Proces
indelungat intreprins din dragoste. Totul a pornit de la
intrebarea: ,,Ce-i face pe copiii danezi - ti Pe piringi - cei mai
fericiqi oameni din lume?"

Pentru o americanci miritati cu un danez 9i pentru un
psihoterapeut danez, ambii avAnd propriile familii, aceasti
intr.b"r. era adAnci, personali, dar 9i fascinanci intelectual.
Pentru a ajunge Ia un rispuns, am cilitorit printre descoperiri gtiingifice, informagii despre Danemarca 9i interviuri
cu profesionigd dintr-un sPectru larg de domenii. Dupi
fi,nJir rr smdiului, am trimis rezultatul unui grup informal
de mame, tagi 9i expergi din SUA gi Europa. Acest focus-grup
a fost format din democragi gi republicani, mame moderne qi
tagi militari, adepgi ai ahptlrii la sin, dar 9i ai pedepselor corporale, pirinqi atagagi sau mame-tigru, din California pAni in
-Washington. Am incercat si adunlm orice tipologie posibili
de pirinte, adept al oricirui sdl de viaqi.
Beneficiind de rispunsurile lor valoroxe, am publicat, de
unii singuri, prima edigie a acestei cirgi, convingi ci am creat ceva
special. Totugi, nu eraln pregitigi pentru experienqa care a urmat.
O migcare locali s-a extins la una globall in continui dezvoltare,
ce ne face zi de zisi ne simgim coplegiqi, cu fiecare nou cititor.

Jrssrce Jonrr,s ALexANpE& IseN Drssrrc Sexolur-

cartea pe piali gi au
inceput usor-ugor si apari comenzile, am fost nedumerigi de
zonele in care se vindea: Noua Zeelandi, Africa de Sud, nume-

Cind am scos pentru prima oari

liri

din Europa, Vietnam, Indonezia, Australia gi SUA,
cartea directori de
la Hollywood, ambasadori danezi 9i profesori de liceu. $tim
toate acestea pentru cI noi fbceam singuri toate operagiunile
necesare trimiterii cirgilor citre destinatari: impachetarea,
notarea adreselor si transmiterea pachetelor citre curier.
Demersul se arita promigitor, dar era o actiyitate incomodl
gi anevoioasi, iar lipsa perspectivei unui succes ne impovlra.
Totugi, incet-incet, am inceput si primim reacEii de la
cititori - plrinqi care au asimilat ideile noastre gi au incercat
si le aplice in familiile lor. Aceste reacgii de la plringi au fost
mai mult decAt pozitive: erau plini de recunogtingl gi chiar de
ugurare ci existi un manual pentru piringi care le confirma
binuiala pe care au avut-o mereu in adAncul sufetului. Sentimentul ci uebuie si existe un alt mod de a-gi cregte copiii,
unul pe care l-au ignorat din cauza agteptirilor societigii gi a
presiunii de a face lucrurile ,,aga cum trebuie".
Unii plringi ne-au scris gi ne-au spus ci adorl ideea de a
se concentra pe joc, empatie gi abilitigi sociale - nu doar
academice - ca elemente esen;iale ale educaEiei copilului. Iar
faptul cI aceste metode funcgioneazl deja intr-o societate
infloritoare, fericiti a deschis ochii multora dintre cititori
care pAnI atunci nu auziserS. prea multe despre Danemarca.
Am descoperit civolumul nosrru esre folosit in licee. O profesoarl ne-a contactat pentru a ne spune cL a creat un curs bazatpe
cartea noastri, de care elevii sii au fost foarre incintagi, ei avind
mintea deschisi spre o metodi diferitl de cretrere a copiilor.
roase

ca

I

si amintim doar citeva. Au cumpirar
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Am continuat sI promovim cAt mai mult posibil valorile
metodei daneze, scriind articole gi dAnd interviuri, iar aceste
acgiuni au declangat un efect de domino.
un om de afaceri din lndia, afat in viziti in Danemarca, a
cumpirat cartea in drum spre casl. Ne-a scris ci doregte sl inuoduci metoda darczi.in lndia: in qcoli, in cabinetele de pediatrie,
la cursurile de pregitire a profesorilor gi publicului larg. ,,Aceasta
nu este o carte", ne-a scris el, ,,este o migcare. $i o vid ca Pe o

garil'Am fost extrem de mulEumiqi'
Acum cartea a ajuns in mAinile unei edituri prestigioase,
iar aceasta este edigia actualizatd' Povestea continui, iar istoria

migcare ce poate schimba o

inci

se

scrie.

Ca 9i procesul de educare a unui copil, aceasti carte a fost
o experiengi dificili, dar plini de bucurie gi mulgumire. Cea
mai mare recompensi, care a rispuns doringelor noastre' a
fost incredibila reacgie a cititorilor: piringi, bunici, profesori

firl

copii gi psihologi, cluburile de carte
Indiferent daci
9i in general transmiterea din guri in guri.
o"*.rii au fost sau nu de acord cu toate aspectele metodei
daneze,aceasta a starnit cu sigurangi dezbateri. Aceste idei au
fost semingele unei migciri locale, Pe care au ajutat-o si devini
ceea ce este astizi. Sperim ci aceste idei, ca ;i semingele vor
continua si se rlspAndeasci astfel incit sl inforeasci in toati
lumea mai muld bunitate, empatie 9i fericire. $i sperim cI vi
vor aduce gi gie, gi familiei tale o mai mare fericire'
9i educatori, oameni

Alexander
Iben Dissing Sandahl
Copenhaga
februarie 2016

Jessica Joelle
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Care este secretul fericirii daneze?
Danemarca, o gari mici din nordul Europei, cunoscuti
pentru poyestea Mica sirend. a lui Hans Christian Andersen,
a fost desemnatl de citre Organizagia pentru Cooperare si
Dezvoltare Economicir drept statul cu cei mai fericili locuitori din lume, aproape in fiecare an din 1973 incoace. L9731
Asta inseamni peste 40 de ani in care danezii au fost votagi
constant cel mai fericit popor de pe planetl! Dacl stai o clipi
si te gAndegti la asta, este o realizare uluitoare. Chiar qi in
noul Raport Mondial al Fericirii2,lansat de curAnd de ONU,
Danemarca este in fruntea listei an de an. Care este secretul
acestui succes consecvent

?

Numeroase articole gi sudii au incercat si rezolve misterul.
Danemarca? De ce Danemarca? Emisiunea emericanl' 60 de

asti teml intitulat ,,in ciutarea fericirii", Oprah afLcrtto emisiune - ,De ce sunt danezii
atAt de fericigi?"a -, iar concluziile au fost mereu convenabil de

rninutd arealizatun reportaj

pe

ace

neconcludente. Si 6e oare vorba de sistemul lor social, de case
sau de guvern? Nu poate fi vorba de taxele mari sau de frigul
iernilor intunecate. Atunci care e secretul?
11
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alti parte, SLIA, gara in care ,,ciutarea fericirii' este specificad in Declaragia de Independenlt nu se afli nici micar intre
primele zece state cu oameni fericigi. Abia au intrat in top 20,
aproape de numlml 17, dtryiMexic. in ciuda faptului cI existl
un intreg domeniu al psihologiei de&cat fericirii gi un numir
nesflmgit de cirgi de dezvoltare personah care te invagi cum si
atingi aceasti stare greu de definit, americanii nu sunt chiar atAt
de fericigi. De ce oare ? Dar, mai important, de ce sunt daneziiatbt
demul;umigi?
Dupi mulgi ani de cercetlri, credem ci am reugit sI descoperim secretul fericirii danezilor. Iar rispunsul foarte simplu
sti in modul in care sunt educati.
Filosofia danezl din spatele educirii copiilor gi modul in
carc danezii isi cresc copiii duc la cAteva rezultate remarcabile:
copii puternici, stabili emotional gi fericigi care se transforml
in adulgi puternici, stabili emolional gi fericigi, care preiau
apoi de la piringii lor aceastS. metodl educativi pe care o aplici
in educarea propriilor copii. Mogtenirea se tot transmite 9i se
ajunge la o societate care stl in fruntea topului fericirii de mai
bine de 40 de ani.
De-a lungul acestei uimitoare cilitorii si al descoperirilor
noastre am hotlrAt si implrtigim tuturor cunogtingele pe
care le-am obginut despre ,,metoda danez|". Prin acest ghid
detaliat, ne-am propus s5. ajutim mamele gi tagii care se pregitesc si se angajeze ori s-au angajat deja intr-una dintre cele
mai provocatoare gi in acelasi timp extraordinare activitlqi din
lume. Pentru a asimila aceastl metodi este nevoie de practici,
ribdare, hotirAre si constientizare, dar rezultatul meriti toate
eforturile. Nu uita ci aceasta este mogtenirea ta. Daci qi-ai
propus si cresti cei mai fericigi oameni din lume, citegre mai
departe. Vei descoperi adeviratul secret al succesuluidanez.
Pe de
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Povestea Jessicdi
Prietenii mei au

rAs cAnd

at auzitci sunt coautor al unei cirgi

despre cref tere a copiilor. ,,Tir, femeia cea mai pugin materni pe
care o cunoa;tem, scrii o carte despre cregterea copiilor?" Iro-

nia este ci tocmai lipsa mea de abilitlgi materne naturale m-a
determinat si studiez metoda danezi". Aceasta mi-a schimbat
viaga atAt de profund incAt am gtiu ci, daci m-a ajutat pe mine,
cu sigurangi ii poate ajuta 9i pe algii.
Vezi tu, eu nu m-am niscut cu toate acele abilitigi materne

native pe care se presupune ci le au toate femeile. Nu mi-e
greu si recunosc asta. Nu eram o persoani dedicati copiiior.

Nici micar nu-mi pliceau prea mult, ca si fiu foarte sinceri.
Am devenit mami pentru ci asta fac oamenii. A9a ci-gi pogi
imagina teama profundi care m-a cuprins cAnd am rimas
insircinati gi mI gindeam: ,,Cum o si fac eu asta? Sigur voi
fi o mami groaznicd,!" Aga ci m-am aPucat de citit tot ce-mi
cidea in mAni despre educagia copiilor. Am citit foarte mult,
dar teama a rimas.

clsitoriti

cu un danez. Fusesem
opt ani 9i am Putut
mai
bine
de
in contact cu cultura danezi
constata ci sigur fac ei ceva bine cu copiii lor. Pretudndeni
Spre norocul meu, eram

obseryam copii fericigi, calmi, bine crescugi 9i mi intrebam
care este secretul. Dar nu am reugit si gisesc nici o carte pe
aceasti temi.

CAnd am devenit mami, am fost nevoiti sI fac singurul
lucru care mi s-a pirut 6resc, adici si apelez la prietenii mei
danezi gi la familiile acestora cu orice inuebare Pe care o

simpli ar fi pirut. De la aliptarea la sAn pini
la disciplini gi educagie, am preferat rispunsurile lor ad-hoc in
locul tuturor cirgilor pe care le aveam in biblioteci. in aceasti
ayearn, oricAt de
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cilitorie,

am descoperit o filosofie a cregterii copiilor care mi-a

deschis ochii gi mi-a schimbat complet viaga.

Am discutat despre

prieteni Iben. Ea este
psihoterapeut cu o experienti vasti in lucrul cu familii gi copii gi
impreuni ne-am intrebat: ,,Existi o metodi danezl de cregtere
a copiilor?" Din cAte gtia lben, nu exista. Am ciutat peste tot
ceva scris pe acest subiect, dar nu am gisit nimic. in togi anii
in care a lucrat in sistemul educaEional danez gi in care a fost
psihoterapeut de familie, Iben nu aaazitniciodatl de o metodi
danezi.. Cunogtea toate teoriile academice 9i cercetirile legate
de practica educlrii copiilor, pe multe dintre ele folosindu-le
zilnic in familia ei, dar se pare ci nu observase un stil deosebit
de a cregte copilul, imprimat chiar in propria culturi.
asta cu buna mea

Conturarea unui model
Cu cAt vorbeam mai mult despre asta, cu atAt devenea mai
clar ci intr-adevlr exista o filosofie danez|de cregtere a copilului, dar era atit de intregesuti in viaEa cotidiani gi in cultura
danezl, incAt nu era vizibili cu uguringl pentru cei care triiau
deja dupi aceste legi. Dar cu clt analizam mai mult, cu atAt
observam mai bine modelul. Iar in cele din urml l-am vizut in
intregime: Metoda danez,i.
Metoda danezi este teoria noastri bazatl, pe cei peste
treisprezece ani de experiengi, cercetiri, studii ;i fapte legate
de cultura danezl.;i viaga cotidiani. Iben este o expertl in
domeniul ei, aga ci a venit nu doar cu numeroase cunogtinge
profesionale, ci gi cu multe studii 9i exemple culturale care ne
susgin teoria. Am invigat amAndoul foarte multe in timpul
acestor cercetiri; am fhcut foarte multe interviuri cu piringi,
psihologi 9i profesori despre sistemul ;colar danez. Togi au fost
foarte cooperanti, iar studiile se gisesc la finalul clrEii.
14
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Am vrea si clarificim fapml ci aceasta nu este o declaraqie
polidci si nici o carre despre cum se triiegte in Danemarca. Este
o teorie despre cretterea copiilor, una despre care noi credem
ci reprezinti unul dintre factorii cei mai importangi care
contribuie la faptul ci danezii sunt votagi in mod constant in
topul celor mai fericigi. Copiii fericiEi se dezvolti gi devin adul;i
fericigi, care cresc,la rAndul lor, copii fericigi gi a;a mai departe.
Mai gtim 9i ci modul in care sunt crescuti copiii nu este singurul modv pentru care dane zii sunt fericiti. Stim ci sunt mulEi
alEi factori care contribuie la aceasti fericire gi cu sigurangl

triiesc gi acolo oameni nefericigi. Danemarca nu este Utopia
gi, cu sigurangi, are propriile probleme interne de rezolval ca
orice alti gari. Cartea nu are nici scopul de a denigra in vreun
fel SUA. America este o tar5. uriasl,
iar faptele 9i observaEiile care apar in
carte sunt simple constatiri generale.
Copiiifericifi devin
mindri
ci
este
este
foarte
adulfifericili, care
Jessica
americanci gi-gi iubegte mult gara. cresc, la rAndul lor,
Dar a avut pur 9i simplu posibilitatea
copii fericili gi aga
de a observa lumea cu algi ochi - prin
mai departe.
a;a
sI
spunem
ca
,,lendle daneze"',
-,
iar asta i-a schimbat intreaga perspectiYi asupra viegii.
Acum am dori sl-gi oferim gi gie acest binoclu pentru a-gi
da seama cum vezi lucrurile daci privegti prin el. Daci aceastl
carte te va ajuta si vezi lucrurile diferit, atunci, pentru noi, este
un succes. E posibil sI nu te transformi brusc dintr-o persoani
total lipsiti de sentimente materne intr-un plrinte foarte fericit gi intr-o mult mai bunl fiinEi umanl, cum a fbcut Jessica,
dar sperim ca schimbirile si fie pozitive. $i mai sperim ci te
vei bucura de experiengi.
15
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1

Pdela
Parametrii debazl,

u togii ne gendim uneori ce PresuPune a fi plrinte.
Fie civorbim de perioada dinaintea naqterii primului
bebelug, de perioada in care cade mereu pini invagi
si faci primii pagi, de momentul meselor cind nu poate fi
convins si-gi minin ce mazfuea sau de multe alte asemenea
momente, frecare dintre noi gi-a pus intrebarea ,,Oare e bine
ce fac?" Mulgi piringi epeleazi' la cirgi sau la internet ori cer
sfaturi gi ajutorprietenilor gi familiei. Cei mai mulgi dintre noi

ciutim asiguriri cI facem lucrurile

aga

cum trebuie.

Dar te-ai gAndit vreodatl ce inseamni si faci ,,ce e bine"?
De unde ne formim opiniile asupra modului corect de a ne
cregte copiii? Daci ne uitim la italieni, copiii lor iau cina la
ora 9 seara gi aleargi prin restaurant pAni la 1 I sau 12 noaptea'
in Norvegia, bebelugii sunt lisagi si doarml afafi la minus
20 de grade, iar in Belgia copiilor li se permite si bea bere' Penrru noi, unele dintre aceste comPortam€nte Par neobignuite,
dar pentru resPectivii piringi asta inseamni ,,bine".
19
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Aceste idei implicire, pe care le

luim

de bune, despre cum
parentale", considerl
Sarah Harknessl, profesor de evolugie umani la Universitatea
din Connecticut. Ea a studiat acest fenomen cAteva zeci de ani

si ne cre;tem copiii sunt ,,etnoteorii

in diferite culturi 9i a descoperir ci. acesre credinge intrinseci
legate de modul corect de a fi pirinte sunt arar de inridicinate
in societatea din care facem parte, inclt este aproape imposibil
si fie privite obiectiv. Pentru noi, este pur gi simplu modul
corect in care trebuie frcute lucrurile.
Aga ci cei mai multi dintre noi s-au gindit Ia ce inseamni.

si fii pirinte, dar te-ai gindit vreodatl ce inseamnl sI fii
un pirinte american? Te-ai gindit la modul in care lendla
americanl ar colora imaginea pe care o avem despre a face
,,ce e bine"

Ce-ar

?

fi dacl am indepirta

acea

lentili penrru o clipi:

Ce am vedea? Daci am face un pas in spare 9i am privi America
de la distangi, ce impresie am avea?

O epidemie de stres
Ani la rindul am observat o problemi in continui.

cresrere

legatl de nivelul de fericire ai oamenilor din America, in general. Folosirea antidepresivelor a crescur ctt 4OOo/o inrre 2005
gi 2008, potrivit Centrului Naqional penrru Sratisrici privind
Sinitateaz. Copiii sunt diagnosticati gi primesc medicamente
pentru un numir tot mai mare de rulburiri emogionale,
pentru unele neexistAnd inci o metodi clari de diagnosticare.
Doar in 2010, cel pugin 5,2 milioane de copii cu vArste inue
3 gi 17 ani au luat futalin penuu rulburarea de hiperactivitate
cu deficit de atengie3.
Ne luptim cu obezitatea si cu declangarea timpurie a
pubertltii sau ,,pubertatea precoce", cum este numiti acum.
20
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Fete ;i biieqi foarte mici, chiar gi de gapte-opt ani, sunt
injectagi cu hormoni Penffu a opri pubertatea. Multora nici
nu li se mai pare ceva neobignuit, ci doar considerl ci asta trebuie ficut. ,,Fiica mea face injecgii cu hormoni", a mirturisit
cu nongalangi o maml care considera ci fata ei de opt ani a

intrat prea devreme la pubertate.
Mulgi pirin;i sunt intr-o comPeti{ie excesivl cu ei ingigi, cu
copiii lorli cu alqi pirinEi, fhrl sl-gi dea micar seama de asta'
Sigur ci nu toati lumea este aia gi nici nu vor toli sl fie astfel,
dar toqi simt presiunea convieguirii intr-un mediu cultural atAt
de competitiv gi a limbajului din jurul lor. Acest limbaj poate
fi puternic gi provocator, punAndu-i pe oameni in pozigii
defensive, ,,Kim este absolut uimitoare la fotbal' Antrenorul
spune ci e una dintre cele mai bune membre ale echipei' $i
reugegt€ sd. ia zece pe linie, degi face fotbal, karate 9i inot' Nu
gtiu cum le poate face pe toate! Dar Olivia? Ea ce face?" Ne
simgim presali si fim performangi, copiii nogtri trebuie sI fie
p..for*"rrqi, sI aibi rezultate bune la gcoali Pentru a se ridica
ia nivelul ideii pe care o avem noi despre cum ar trebui si 6e un
copil de succes 9i pentru ca noi sIfim ala cum ne-am imaginat
cilnseamni un plrinte de succes. Nivelul de stres este, adesea, ridicat 9i ne simEim judecaqi atAt de ceilalgi, cAt 9i de noi
ingine. Asta se intAmpli in parte din cauza naturii umane' Ce
ne impinge, ca societate, si avem performange 9i si concurim
pentru a avea succes la un standard care, in cele din urml, nu
pare sl ne facl foarte fericigi ca adulEi ? Dar daci unele dintre
,rlspunsurile" pe care le avem - normele pirintegti dupi care
ne cregtem copiii

-

sunt greqite

?

Ce facem daci descoperim ci ochelarii pe care-i Purtam
aveau dioptrii gregite gi nu am putut vedea lucrurile atit de
clar cum credeam? Atunci schimbim lentilele, ne corectim
21

