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INTRODUCERE
De la părinte la părinte

Când ați auzit ultima oară pe cineva recunoscând ce 
treabă minunată faceți ca părinte? Gândiți-vă o clipă. 
Închipuiți-vă cum ar fi dacă piticul vostru de trei ani ar 
exclama recunoscător: „Mami, mulțumesc că mi-ai amin-
tit să-mi adun jucăriile.“ Sau cum ar fi dacă puştiul vostru 
de cinci ani v-ar face, spontan, acest compliment la masă: 
„Tati, îți mulțumesc că ai gătit atâtea legume sănătoase. Ai 
cu adevărat grijă de mine.“

Știm cu toții – un astfel de comportament este foarte puțin 
probabil să se întâlnească în viața reală. De fapt, în viața 
reală, cei mai mulți dintre noi fac o treabă impresionantă 
ca părinți, deşi nu primesc pentru asta decât foarte puține 
mulțumiri sau chiar deloc – şi niciun pic de pregătire. Cel 
mai adesea, ne trezim că lucrăm, de fapt, după ureche. Și 
având atâtea obligații în viața de zi cu zi, plus o grămadă de 
decizii de luat pe termen scurt sau lung, putem deveni con-
fuzi, irascibili cu copiii noştri şi îngrozitor de stresați. Iar 
asta duce la sentimente de anxietate, vinovăție şi neputință.

S-au dus vremurile generațiilor trecute, când o vecină 
găsea răgaz să ne asculte povestind ce isprăvi au mai făcut 
copiii noştri. Cunoaşteți genul de vecină – puțin mai în 
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vârstă, cu mult simț al umorului, gata să-ți ofere o cafea, 
o îmbrățişare încurajatoare şi să-ți spună că şi ea a tre-
cut prin toate astea. Poveştile ei despre cum s-a descurcat 
cu copiii erau de un uriaş bun-simț. Dar părinții de astăzi 
care stau acasă descoperă că vecinii sunt mai tot timpul 
ocupați, iar părinții care nu muncesc de acasă găsesc prea 
puțin timp la serviciu pentru a discuta probleme de fami-
lie. Aşa că, dacă aveți o zi foarte proastă, simțiți că ați ajuns 
la capătul puterilor şi vă vine de-a dreptul să urlați după 
ajutor… cine vă poate ajuta să vă reveniți? 

Nu vă descurajați, nu sunteți singuri! După 30 de ani de 
lucru cu părinți şi copii, ştim ce întrebări au părinții şi am 
conceput Ghid de buzunar pentru părinți ca pe un îndru-
mar vesel şi prietenos ce vă ajută să descoperiți toate răs-
punsurile de care aveți nevoie. Presărat cu umor şi compasi-
une, ghidul vă stă la dispoziție în situațiile ocazionale – sau 
poate frecvente – când copilul vostru nu se poartă cum 
ar trebui. La urma urmei, un copil între doi şi cinci ani îl 
poate supune pe părinte la nenumărate încercări zi de zi.

Am trecut şi noi prin aşa ceva – momente stânjenitoare 
în public, senzația de neputință în fața unor ambiții tot 
mai aprige, răbdarea pierdută în clipa în care copilul nu 
ne mai dă atenție. Și, în zilele noastre cele mai rele, ne-am 
trezit că ne adresăm copiilor noştri ca duşmanului cel mai 
mare – zbierând de dimineață până seara ca la armată. 
„Mai repede!“ „Opreşte-l acum!“ „Ai auzit?“ „Încetează 
odată!“ „Îl doare pe fratele tău!“ „Cere-i iertare!“ „Iar ai 
uitat regula!… În casa asta ne iubim cu toții!“

În primii ani după ce am devenit părinți, amândouă 
găseam sfaturi peste tot, dar o mare parte dintre ele 
erau copleşitoare, contradictorii şi deloc liniştitoare. Noi 
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INTRODUCERE 19

căutam soluții practice, de bun-simț, pentru problemele 
de creştere a copiilor. Am citit cu nesaț tot ce aveau de spus 
„specialiştii“. Cu toate acestea, ne-am simțit, adeseori, mai 
nedumerite, mai stângace, mai vinovate şi mai frustrate în 
urma eforturilor noastre.

Cartea de față este scrisă exact aşa cum ar vorbi între ei 
prietenii. Subiectele abordate sunt diverse, de la cele foarte 
practice – cum să supraviețuiți balamucului de dimineață 
şi cum să împărțiți treburile în casă – până la cele mai pro-
funde, de pildă, cum să explicați copiilor moartea, cum 
să le cultivați stima de sine şi cum să-i învățați valorile. 
Am ales un ton relaxat şi informal – tonul unei „discuții 
între vecini“. Ne-am propus să vă ajutăm să deveniți mai 
încrezători în voi, ca părinți. La urma urmei, voi sunteți 
specialiştii în ceea ce-i priveşte pe copiii voştri. Nimeni nu 
vă cunoaşte copilul mai bine decât voi. Sugestiile noastre 
sunt doar atât – simple sugestii. Nu sunt lucruri pe care 
trebuie să le faceți sau pe care nu trebuie să le faceți nicio-
dată. În cartea de față, practic, nu există sfaturi sau inter-
dicții neliniştitoare.

Dacă nu sunteți mulțumiți de metodele de disciplinare pe 
care le folosiți automat (de pildă, țipatul, critica, bătaia, 
cicălitul, amenințările, mituirea sau pedepsele) şi vă tre-
ziți adesea că vă răstiți la cei la care țineți cel mai mult, 
suntem convinse că această carte vă va ajuta să găsiți alter-
native. Credem că, pentru a schimba comportamentul 
copilului, de multe ori trebuie să vă schimbați mai întâi 
voi comportamentul! O bună comunicare este cheia rezol-
vării problemelor. Arătăm prin sute de exemple ce spun 
părinții şi explicăm ce mesaj ajunge la copii. Oferim, în 
acelaşi timp, multe soluții pentru schimbarea în bine a 
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acestor conversații, cu păstrarea limitelor necesare, dar 
reacționând cu înțelegere şi empatie față de sentimentele 
copilului. Merită osteneala să păstrați deschise liniile de 
comunicare în primii ani de viață şi sugerăm numeroase 
feluri de a face acest lucru.

Ghid de buzunar pentru părinți abordează problema dis-
ciplinei dintr-un punct de vedere foarte precis: copiii tre-
buie învățați ce e bine şi ce e rău, fiind respectată, în acelaşi 
timp, atât demnitatea părintelui, cât şi a copilului. Cartea 
noastră vă încurajează să vă gândiți nu numai la ce trebuie 
să spuneți, ci şi la cum s-o spuneți. Felul în care ne hotă-
râm să comunicăm poate încuraja un copil să coopereze, 
poate întări raportul nostru general cu familia şi ne poate 
ajuta să găsim mai mult timp pentru a ne bucura unii de 
alții.

Considerăm că disciplinarea eficientă înseamnă să te 
ocupi şi de comportamentul necuviincios, dar şi de senti-
mentele din spatele lui. De exemplu, dacă puştiul vostru se 
ia la bătaie cu alt copil, este treaba voastră să opriți bătaia 
care s-a încins şi să atribuiți o măsură adecvată acelui act 
agresiv. Arătăm, totodată, importanța de a vă face timp 
pentru a înțelege sentimentele de mânie după ce lucru-
rile s-au calmat. Scopul acestei abordări este să încercați, 
în primul rând, să înțelegeți de ce a apărut acel compor-
tament nelalocul lui. Apoi, ocupându-vă de problema de 
fond pe care o descoperiți, care poate nu are nimic de-a 
face cu persoana cu care s-a încăierat copilul (de exemplu, 
se dovedeşte că este gelos pe frățiorul lui care tocmai s-a 
născut), aveți şanse mult mai mari de a împiedica repeta-
rea acestui comportament.
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Sunteți primul profesor al copilului vostru, şi în primii 
ani puteți să-l ajutați cu adevărat să-şi formeze conştiința 
de sine şi capacitatea de a se autodisciplina. Nu numai că 
am inclus un subiect separat despre procesul de educare a 
copiilor în sensul valorilor, dar temele compasiunii şi sen-
sibilității se regăsesc pe tot cuprinsul cărții. Ilustrăm faptul 
că cele mai importante lecții se oferă devenind chiar voi 
un exemplu al comportamentului dorit, dar şi exprimân-
du-vă adecvat sentimentele. Am inclus tehnici de rezol-
vare a conflictelor şi expresii concrete pe care părinții le 
pot folosi pentru a-i ajuta pe copii în primul rând să-şi 
identifice sentimentele, şi apoi pentru a-i încuraja să-şi 
exprime sentimentele mai mult verbal decât fizic. Vă aju-
tăm să sădiți din timp empatia şi compasiunea în copilul 
vostru, lucru care îi va fi de folos toată viața.

De ce punem atât accent, în primii ani de viață, pe comu-
nicare şi disciplinarea cu demnitate atât în cazul copilului, 
cât şi al părintelui? Deoarece familiile sănătoase sunt pie-
trele de temelie ale unei societăți sănătoase. Familia îi oferă 
copilului primele sentimente de acceptare şi apartenență 
la un loc stabil, precum şi relații care durează toată viața. 
În primii ani de viață, familia este primul loc în care copiii 
învață să-şi controleze impulsurile şi să arate respect şi 
iubire față de ceilalți. Familia este un loc sigur, în care voi şi 
copiii voştri aveți voie să greşiți şi să învățați din greşeli. Și, 
cu toate că familiile sănătoase variază ca structură (există 
familii nucleare, familii cu un părinte vitreg, familii cu un 
singur părinte, familii cu doi părinți de acelaşi sex şi aşa 
mai departe), toate familiile de succes sunt o sursă nesfâr-
şită de iubire necondiționată, înțelegere şi încurajare. În 
primii ani de viață, în acest mediu ocrotitor, se împlinesc 
nevoile, se validează sentimentele, se împărtăşeşte simțul 
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