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Le suntem adânc îndatoraþi multor oameni care au contribuit
la acest proiect ºi recunoaºtem cu mulþumire contribuþiile

urmãtorilor:
Cei din grupurile PIP (Pãrinþi Încurajând Pãrinþi - n. tr.) cu

care am fost în contact de-a lungul anilor, precum ºi ale
pãrinþilor care au participat la Sondajul copilului temperamental
fãcut de noi, în special ale mamelor din Biserica Prezbiterianã
Cedar Springs din Knoxville, Tennessee. Vã mulþumim pentru cã
aþi împãrtãºit cu noi întrebãrile, preocupãrile, luptele, povestirile
ºi sfaturile folositoare pentru a-i îndruma ºi a-i putea iubi pe
propriii voºtri copii temperamentali.

Cei care au fost adevãraþi pionieri în educaþia pãrinþilor ºi pe
ai cãror umeri stãm, incluzându-i pe James Dobson, Kevin
Leman, Randy Carlson, Gary Smalley, Emily Scott-Lowe, Dennis
Lowe, John Trent, Ross Campbell, Henry Cloud, Nick Stinnett,
John Defrain, John Townsend, John Gottman, Lawrence Kutner,
T. Berry Brazelton, Mary Sheedy Kurcinka ºi mulþi alþi cercetãtori
ºi autori pe care i-am citat; mulþumim pentru lucrarea voastrã
serioasã care oferã o bazã solidã pentru cauza educaþiei
pãrinþilor. 

Cei de la Editura Howard care au crezut în acest proiect ºi

Mulþumiri
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l-au susþinut cu mult entuziasm. Îi mulþumim în special
publicistului nostru, John Howard; editorilor Philis
Boultinghouse ºi Michele Buckingham pentru activitatea lor
editorialã excelentã; lui Gary Myers ºi lui Debbie Webb pentru
eforturile lor susþinute de a face aceastã carte cunoscutã.

Cei de la Editura Brunnen Verlag pentru cã au prins viziunea
acestei cãrþi ºi au publicat-o mai întâi în limba germanã. Îi
mulþumim în special publicistului nostru Wilfried Jerke;
editorului Renate Huebsch; ºi managerului general Detlef
Holtgrefe pentru sfaturile ºi încurajarea lui.

Prietenilor noºtri care au dãruit atât de mult acestui proiect,
printre care Rich ºi Pam Batten, Emily Scott-Lowe, Friederike
Klenk, Ursula Heim, Francine Smalley, Gabbi Horst, Clark ºi Ann
Peddicord, Elke Pechmann, Annette Richter ºi Barbara Mogel.

Agentului nostru literar, Greg Johnson, de la Alive
Communications, pentru cã ne-a fost purtãtor de cuvânt ºi
pentru cã ne-a încurajat tot timpul.

MULÞUMIRI10
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La o ceaºcã de cafea, prietena noastrã Lisa ne-a povestit
urmãtoarea întâmplare:

Eram afarã ºi fãceam ceva treabã prin curte când a
început bãtaia. Mi-am întors privirea ºi l-am vãzut pe
Patrick, fiul meu de opt ani, cum l-a împins pe fratele lui
de ºase ani, Casey, aruncându-l la pãmânt.

– Hei! Ce se întâmplã aici? am strigat eu, îndreptân-
du-mã spre locul respectiv.

Bãieþii se jucau pe aleea casei cu trei dintre prietenii
lor din vecini; toþi cei cinci bãieþi au început sã vorbeascã
în acelaºi timp. Se pare cã Patrick a descoperit cã fratele
lui, Casey, îi luase skateboardul fãrã a-i cere permisiunea.
El i l-a smuls cu forþa ºi a strigat:

– Tãntãlãule, cine þi-a dat voie sã te dai cu skateboardul
meu?

– Voiam sã mã dau ºi eu puþin, a rãspuns Casey, cu
lacrimi în ochi.

– Altã datã sã mã întrebi dacã îþi dau voie - a strigat
Patrick - ca sã te pot refuza!

Dupã aceea, Patrick l-a împins pe Casey pe asfalt. Aici
am intrat eu în scenã.

– Patrick, înþeleg cã eºti supãrat pentru cã fratele tãu
þi-a împrumutat skateboardul fãrã sã-þi cearã voie – am

Introducere

„Ajutor, sunt pãrintele unui

copil
temperamental!”
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spus eu – dar nu e voie sã-l împingi aºa. Este foarte urât
sã-i îmbrânceºti pe alþii.

– Pãi, a meritat-o! Nu l-a împrumutat – l-a furat. Ar fi
trebuit sã-mi cearã voie mai întâi!

– Da, ar fi trebuit sã-þi cearã voie. Totuºi nu începem sã
ne îmbrâncim unii pe alþii când cineva face o greºealã.

– Nu a fãcut-o din greºealã! L-a luat intenþionat! - a
strigat Patrick, culcându-l din nou la pãmânt pe Casey.

– Pânã aici þi-a fost! - am spus eu ºi l-am apucat pe
Patrick de braþ. - Du-te în camera ta pânã când vei fi în
stare sã te porþi frumos!

– Nici nu mã gândesc! Casey ar trebui sã meargã în
camera lui, pentru cã mi-a furat skateboardul!

– Patrick, de fratele tãu mã ocup eu. Acum vreau ca tu
sã te calmezi.

Patrick s-a dus nervos în casã ºi a urcat în camera lui.
L-am urmat pânã în capul scãrilor ºi l-am auzit cum a
trântit uºa.

Ar fi trebuit sã-mi dau seama în acel moment cã
vulcanul lui era încã în erupþie, pentru cã puteam auzi
cum trãgea de la locul lor, pe pardoseala de lemn, piesele
de mobilier. Nu am reacþionat, gândindu-mã cã
rearanjarea mobilei din camerã l-ar putea ajuta sã-ºi
consume energia debordantã. M-am întors la treaba mea
din curte.

Nici bine nu m-am apucat de treabã, cã i-am auzit pe
copiii care se jucau pe alee þipând:

– Sparge geamul!
M-am uitat în sus ºi, dupã cum au spus, fereastra

dinspre sud a camerei lui Patrick era fãcutã þãndãri.
Am fugit în casã ºi am urcat repede pe scãri, gãsind

uºa odãii lui baricadatã. Am strigat; a strigat ºi Patrick. Nu
a fost o scenã prea frumoasã. Pânã la urmã am reuºit sã
mã opintesc în uºã, am intrat ºi l-am întrebat ce s-a
întâmplat.

– Nu mã poþi obliga sã stau în camera mea! a þipat el.
– Eºti rãnit?
– Nu, a spus el mai calm.
L-am luat în braþe ºi l-am þinut strâns, gândindu-mã

tot timpul: Ce vom face acum?

INTRODUCERE12
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Te poþi identifica cu prietena noastrã Lisa? Noi putem. Eram
niºte pãrinþi atât de minunaþi – dupã care am avut primul copil.
Aceste douã cuvinte, „E bãiat!”, ne-au schimbat vieþile pentru
totdeauna. Doctorul ar fi putut adãuga: „E un bãiat cu voinþã
puternicã!” Dar nu a trebuit s-o spunã. În zilele ºi în lunile care
au urmat, ne era tot mai clar cã fiul nostru avea o voinþã proprie.

De vreme ce acesta era primul nostru copil, am presupus cã
toþi copiii au voinþã puternicã – ºi, într-o anumitã mãsurã, acest
lucru este adevãrat. Ai un copil temperamental, cu voinþã
puternicã? Dacã este singurul tãu copil, probabil cã eºti tentat sã
crezi asta. Totuºi, dacã ai mai mulþi, ºtii cã termenii „dificil” ºi
„temperamental” comunicã, de fapt, diferite grade. Când ne
referim la copii, se pare cã existã o întreagã gamã de termeni, de
la docil, trecând prin stadiile de temperamental, dificil,
împotrivitor ºi sfârºind cu exploziv:

În aceastã carte, vrem sã-þi oferim sfaturi ºi idei care sã te
încurajeze în cãlãtoria ta ca pãrinte, indiferent de locul în care se
gãseºte copilul tãu pe aceastã scarã – dar mai ales dacã el se
situeazã undeva spre centrul acestei diagrame. Pentru a te ajuta
sã-þi dai seama unde se aflã copilul tãu, citeºte „Inventarul
copilului temperamental” de la pagina 14. Noteazã fiecare
afirmaþie pe o scarã de la unu la zece, unde unu este „Nu e
copilul meu” ºi zece este „Da, e chiar copilul meu!”

Acum fã punctajul. Dacã ai sub cincizeci de puncte, probabil
cã ai un copil foarte docil ºi cooperant. ªi chiar dacã el nu ar
putea fi considerat „temperamental” sau „dificil”, tot vei gãsi
sfaturi în aceastã carte care îþi vor face slujba de pãrinte ºi mai
plãcutã.

Dacã scorul pentru copilul tãu este între ºaptezeci ºi optzeci,
atunci probabil ai luat aceastã carte pentru cã þi-ai recunoscut
micul înger în titlu. Dacã copilul tãu are un scor ºi mai mare – ei

„Ajutor, sunt pãrintele unui copil temperamental! 13

Docil Temperamental Dificil Împotrivitor Exploziv
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bine, îþi recomandãm sã gãseºti ºi alþi pãrinþi cu copii la fel de
temperamentali ºi sã formezi un grup de sprijin. Ai nevoie de el.

Þine minte: Dacã eºti pãrintele unui copil temperamental, nu
eºti singur! Iatã ce ne-a scris o prietenã:

Mã regãsesc atât de bine în povestirea Lisei despre
Patrick, care a spart geamul ºi a mutat mobila. Ultimele
douã zile au fost pline de izbucniri ale fiului nostru cel
mai mic, Kyle, care are nouã ani. Este cu siguranþã un
copil temperamental! A primit 84 de puncte la Inventarul
copilului temperamental. Ca ºi Patrick, Kyle a baricadat
de multe ori uºa camerei sale. Are nevoie de mult timp
pentru a se calma.

Marþi, în timp ce-l duceam la ºcoalã, aproape cã
plângea de ciudã cã fratele lui mai mare scapã
întotdeauna de pedeapsã.

– Tu niciodatã nu-l cerþi - a strigat el. - Îþi spun toate
lucrurile rele pe care el face, dar niciodatã nu-l
pedepseºti.

INTRODUCERE14

____ Când þi-ai consumat toatã energia, copilul tãu mai are încã
energie.

____ Cuvântul nu este considerat o provocare, nu un rãspuns.
____ Orice ar face copilul tãu, este foarte înverºunat/hotãrât.
____ Copilul tãu nu înþelege conceptul de adaptabilitate.
____ Copilul tãu este un expert înnãscut în dezbateri.
____ Oricare ar fi norma pentru majoritatea copiilor, fiul sau fiica ta o

depãºeºte.
____ Copilul tãu se împotriveºte programelor – de culcare, de masã ºi

alte chestiuni de rutinã.
____ Copilul tãu dã o nouã semnificaþie cuvântului perseverent.
____ Copilul tãu este sensibil la sunete, imagini, gusturi, mâncare ºi

aºa mai departe.
____ Copilul tãu îºi iese deseori din fire.
____ Copilul tãu pare sã încerce sã-i enerveze dinadins pe alþi oameni.
____ Copilul tãu refuzã deseori sã se supunã regulilor ºi cererilor tale.

Inventarul copilului temperamental
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Fratele lui stãtea lângã el în maºinã, iar Kyle i-a trântit-o:
– Ai un creier de idiot!
Mi se pãrea cã fiecare afirmaþie a lui Kyle trebuia sã se

încheie cu un semn de exclamaþie.
Cred cã ceea ce mã deranjeazã cel mai mult este cã lui

Kyle i se pare cã detecteazã respingere în tot ce spun eu.
Ieri mi-a strigat:

– Niciodatã nu mã asculþi. Dacã tu mã urãºti, ºi eu te
urãsc!

De multe ori îl las pur ºi simplu în pace ºi mã întorc
mai târziu la el, dar chiar ºi atunci se simte respins. Mã
tem sã nu-i iau vântul din pânze. Vreau sã-l asigur de
faptul cã îl iubesc, însã el vede respingerea în orice
comentariu pe care îl fac. Zilnic îºi taie singur craca de sub
picioare. Mã rog atât de mult pentru pace. Este atât de
greu!

Ce spun copiii – ºi ce vor, de fapt, sã comunice

Ce anume te frustreazã cel mai mult la copilul tãu
temperamental? Când am pus aceastã întrebare cu prilejul unui
sondaj efectuat printre aproape douã sute de pãrinþi din Statele
Unite ºi din Europa, am descoperit cã toþi copiii sunt la fel în
toatã lumea. Copiii temperamentali, dificili, îºi provoacã pãrinþii
în moduri similare, chiar dacã locuiesc în Frankfurt, Germania,
sau în Knoxville, Tennessee. Iatã câteva lucruri pe care ni le spun
pãrinþii:

„Fiul meu sare din pat în fiecare dimineaþã ºi goneºte
toatã ziua ca un camion de zece tone. Are doar opt ani.
Mã cutremur când mã gândesc cum va fi când va deveni
adolescent!”

„Mi se pare cã tot timpul îmi mituiesc copilul sau îi fac
pe plac, pentru cã nu vreau sã duc bãtãlia pânã la capãt.
Încercarea de-a mã înþelege cu fiica mea îmi ia prea multã
energie.”

„Nu ºtiu ce sã fac atunci când copilul meu se uitã
drept în ochii mei ºi-mi spune: ‚Nu!’”

„Copilul meu este atât de hotãrât sã facã ce vrea el –
iar când nu reuºeºte, explodeazã!”

„Ajutor, sunt pãrintele unui copil temperamental! 15
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„Când îmi disciplinez fiul, se uitã pur ºi simplu la
mine ºi mã întreabã: ‚Ei ºi?’”

Vi se par familiare aceste afirmaþii? Lucrul interesant pe care
l-am descoperit din datele sondajului (ºi din peste douãzeci de
ani de muncã în domeniul educaþiei familiale) este cã aceºti copii
temperamentali nu au doar caracteristici ºi comportamente
comune, ci ºi nevoi comune. ªi ceea ce încearcã sã le comunice
pãrinþilor lor – poate nu prin cuvinte, ci prin gesturi – este:
„Mamã, tatã, am nevoie de ceva anume de la voi care sã mã ajute
sã cresc ºi sã mã maturizez ca persoanã”.

Desigur, toþi copii, chiar ºi cei mai docili, au nevoi similare;
însã copiii temperamentali cer de multe ori de la pãrinþi mai
multã rãbdare, înþelegere, autoritate ºi creativitate în
interpretarea ºi întâmpinarea acelor nevoi. Copiii
temperamentali îºi comunicã rareori nevoile într-un mod calm ºi
direct. De fapt, ei strigã folosind cuvinte pline de mânie sau
uzeazã de acþiuni în forþã – ºi depinde de pãrinþi dacã „aud” sau
nu ceea ce spun ei de fapt.

Dacã te poþi identifica cu povestirile despre Patrick ºi Kyle sau
cu oricare dintre frustrãrile exprimate de pãrinþii la care ne-am
referit mai sus, aceastã carte þi se adreseazã cu siguranþã. Totuºi
noi nu am scris aceastã carte cu scopul de a vã oferi un „plan de
educaþie perfect” sau „cinci paºi simpli” pentru pãrintele unui
copil temperamental. De fapt, în capitolele care urmeazã îþi vom
prezenta opt dintre cele mai des întâlnite strigãte pe care le poþi
auzi din partea copilului tãu în creºtere:

Strigãtul 1: „Uite-te la mine!”
Strigãtul 2: „Am fãcut bine?”
Strigãtul 3: „Nu mã asculþi!”
Strigãtul 4: „Vreau sã fac aºa cum doresc eu!”
Strigãtul 5: „Nu mã poþi obliga!”
Strigãtul 6: „Te urãsc!”
Strigãtul 7: „Nu vreau!”
Strigãtul 8: „Sunt deja mare!”

INTRODUCERE16
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Nu mã îndoiesc cã le-ai auzit pe multe dintre acestea, poate
chiar pe toate, în casa ta. ªtiai însã cã fiecare strigãt are un sens
mai adânc, pe care copilul tãu nu prea ºtie cum sã îl exprime?
Scopul nostru este sã te ajutãm sã înþelegi ce vrea sã spunã, de
fapt, copilul tãu atunci când strigã (sau acþioneazã) în unul din
aceste moduri – ºi apoi sã te ajutãm sã-þi dezvolþi strategii care
reuºesc sã împlineascã acele nevoi. Vrem sã te echipãm pentru
rolul tãu de pãrinte, astfel încât sã-þi poþi îndruma cu încredere
copilul temperamental în direcþia corectã, spre maturizare. În
ultimã instanþã, vrem sã te ajutãm sã dezvolþi ºi sã menþii o
relaþie sãnãtoasã cu fiul sau fiica ta, o relaþie care va dura o viaþã
întreagã.

De ce eu?

Te-ai putea întreba cum ºi de ce a ajuns copilul tãu sã fie aºa
o provocare. În sondajul nostru, unii pãrinþi ne-au spus cã au
ºtiut din prima zi cã bebeluºii lor erau temperamentali. Alþii ne-au
spus cã într-o zi, dintr-o datã, ºi-au dat seama cã, de fapt, copiii
sunt în control, ºi nu ei – neºtiind cum s-a întâmplat acest lucru.
Nu prea conteazã dacã copilul tãu s-a nãscut temperamental sau
a ajuns astfel pe parcurs. Provocarea cãreia trebuie sã-i faci faþã
acum este sã canalizezi acest surplus de energie, de vitalitate ºi
de determinare într-un mod pozitiv.

Cine ºtie? Ai putea fi pãrintele unui viitor om de ºtiinþã care
va descoperi un leac pentru cancer! Nu râde – mulþi dintre liderii
cei mai importanþi ai lumii au fost copii temperamentali, cu
voinþã puternicã. ªtiai cã Winston Churchill era greu de þinut în
frâu? Sau cã Albert Einstein a rãmas corigent la matematicã? Vã
puteþi închipui ce frustraþi au fost pãrinþii lor?

„Dar de ce eu?” ai putea sã te întrebi. Cel mai bun rãspuns
este acesta: Dumnezeu te-a ales pentru cã a ºtiut cã eºti pãrintele
de care are nevoie copilul tãu. ªi nu a fãcut o greºealã. Tu ai toate
calitãþile necesare. ªi dacã îþi lipseºte rãbdarea sau înþelepciunea,
sau autocontrolul, Dumnezeu þi le va da, astfel încât sã-þi duci
slujba la îndeplinire.

Dacã îþi este teamã, îþi sugerãm sã te întâlneºti cu alþi pãrinþi
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care au copii temperamentali ºi sã parcurgeþi împreunã aceastã
carte. Una din cele mai bune tehnici de supravieþuire pe care le-
am descoperit când ne creºteam bãieþii a fost sã ne formãm
propriul grup de sprijin. Dupã cum am descoperit, uneori cea
mai bunã sursã de încurajare ºi informare vine de la alþi pãrinþi
care sunt în aceeaºi barcã. Am ajuns sã credem atât de mult în
acest lucru, încât am dezvoltat un program numit PIP, pentru a
facilita realizarea scopului comunicat de acronimul: „Pãrinþi
Încurajând Pãrinþi.” 

Fie cã parcurgi singur aceastã carte, fie împreunã cu
partenerul tãu sau cu un grup de prieteni, þine minte: Progresul
este mai important decât perfecþiunea. Din pãcate, mulþi pãrinþi
pierd din vedere aceastã distincþie. În lucrarea noastrã ºi prin
grupurile PIP, am întâlnit mame ºi taþi care erau convinºi cã nu
au toate calitãþile necesare pentru a fi pãrinþi buni pentru copiii
lor temperamentali sau dificili. Se comparau mereu cu niºte
Superpãrinþi – ºtiþi voi, acei pãrinþi ai cãror copii sunt plãcuþi ºi
cooperanþi, care îºi aduc tot timpul aminte sã spunã „te rog” ºi
„mulþumesc”. Pãrinþi care-ºi încep fiecare zi cu un zâmbet pe
faþã, pentru cã copiii lor nu-i iritã ºi nu-i fac niciodatã sã plângã
de nervi. Pãrinþi care ºtiu când ºi cum sã disciplineze – ºi întot-
deauna obþin rezultatul scontat. (De fapt, nu am întâlnit niciodatã
vreun Superpãrinte, dar am înþeles cã ar exista pe undeva.) 

Speram ca tu sã fii un astfel de pãrinte. Însã, cel mai probabil,
eºti ca ºi noi, adicã nu eºti în mod natural rãbdãtor, iubitor ºi
vesel. Eºti de multe ori obosit. Ocazional, eºti pe punctul de a-þi
smulge pãrul din cap. Noi nu am fost Superpãrinþi – întrebaþi-i
pe copiii noºtri care sunt mari acum, s-au cãsãtorit ºi au devenit
la rândul lor pãrinþi.

Creºterea celor trei bãieþi pe care i-am avut a fost cu siguranþã
cea mai provocatoare ºi mai dificilã slujbã din vieþile noastre. Am
învãþat din experienþã cã a avea copii temperamentali face ca
acest proces de creºtere sã devinã un lucru mult mai intens ºi de
multe ori chiar copleºitor. Am fãcut ºi noi o mulþime de greºeli.
Am avut ºi unele succese minunate. De-a lungul întregului
proces, am lucrat cu seriozitate la menþinerea unor relaþii
sãnãtoase cu fiii noºtri.

INTRODUCERE18
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Pânã la urmã am supravieþuit. Aceasta înseamnã cã ºi tu o
poþi face! Suntem o dovadã vie a faptului cã este întru totul
posibil sã fii pãrintele unui copil temperamental ºi totuºi sã-þi
pãstrezi sãnãtatea mintalã. (În ultimul capitol îþi vom da unele
sfaturi specifice în aceastã direcþie.) Pe parcursul cãrþii îþi vom
împãrtãºi din experienþa noastrã ºi din experienþa altor pãrinþi
care au crescut copii temperamentali, cu voinþã puternicã. Ne
vom folosi ºi de cercetãrile din domeniul educaþiei pãrinþilor
pentru a trage diferite concluzii, precum ºi de ghidul suprem al
pãrinþilor, Biblia.

Desigur, aceastã carte nu este un substitut pentru asistenþa
profesionalã, terapeuticã sau medicalã care ar putea sã fie
necesarã în anumite cazuri. Însã rugãciunea noastrã este ca
aceste pagini sã devinã o sursã semnificativã de ajutor ºi
încurajare pentru tine.

Câteva sfaturi pentru drum

ªtiai cã tu eºti, ca pãrinte, imaginea în oglindã a
sentimentelor copilului tãu? Când eºti mânios, ºi copilul tãu
va fi probabil mânios. Când eºti tensionat, te poþi aºtepta ca
ºi copilul tãu sã fie tensionat. Când inima þi-e veselã, copilul
tãu s-ar putea sã priveascã viaþa cu mai mult optimism. Însã
cum e posibil sã fii un pãrinte pozitiv ºi încrezãtor atunci
când copilul tãu face tot ce poate pentru a-þi îngreuia
situaþia?

Nu încape nicio îndoialã cã slujba de pãrinte este foarte
solicitant – cu atât mai mult dacã ai un copil temperamental.
Orele sunt lungi, salariul e mizerabil, iar recunoºtinþa unde e?
Nu aºtepta cu sufletul la gurã! Adevãrul este cã te afli într-una
din cele mai dificile cãlãtorii pe care le vei întreprinde în viaþa
ta. Însã este ºi una din cele mai importante ºi, în ultimã instanþã,
una din cele mai împlinitoare. Aºa cã, pe mãsurã ce pornim la
drum, vrem sã-þi dãm câteva sfaturi de care sã þii seama –
lucruri pe care le-am învãþat în lucrarea noastrã cu pãrinþii ºi din
propria experienþã.

Primele trei sunt doar pentru tine:

„Ajutor, sunt pãrintele unui copil temperamental! 19

C00-001.qxd  22/09/2006  00:03  Page 19



� Nu îþi baza sentimentul valorii tale pe performanþa copilului
tãu. Dacã faci acest lucru, te vei simþi minunat atunci
când copilul tãu se descurcã bine ºi groaznic atunci
când el face o alegere greºitã.

� Pãstreazã-þi simþul umorului. Nu te lua prea în serios!
Râsul elibereazã tensiunea ºi promoveazã sãnãtatea.
Vei avea multe istorioare bune pe care sã i le spui
copilului tãu când va creºte mare.

� Ai grijã de tine. Eºti om. Asta înseamnã cã ai nevoie de
somn suficient ºi de o dietã sãnãtoasã. O mamã ne-a
scris în acest sens: „E dificil sã rãmâi calmã atunci când
eºti obositã. Am senzaþia cã þip prea mult.” Copilul tãu
îþi poate absorbi toatã energia ºi te poate face sã simþi cã
toatã identitatea ta se bazeazã pe îngrijirea lui. Fã-þi
timp pentru câteva exerciþii, viaþã socialã ºi ca sã fii tu
însãþi. 

Urmãtoarele patru sfaturi sunt pentru relaþia ta cu copilul:

� Fã tot ce poþi pentru a promova respectul reciproc. Dacã vrei
sã te respecte propriul copil, trebuie ca ºi tu sã îl
respecþi.

� Încearcã sã ajungi sã-þi cunoºti copilul planificând momente
petrecute în doi cu el. Cautã sã petreci câteva minute în
fiecare zi în care sã te poþi concentra doar asupra
copilului tãu. Învaþã mai multe despre lucrurile care-l
fac pe copilul tãu sã fie unic. Cautã sã descoperi ce
aduce cu adevãrat bucurie în viaþa copilului tãu.

� Limiteazã-þi „nu”-urile absolute. De exemplu, în loc sã
spui, „Nu þipa”, spune, „Foloseºte-þi vocea interioarã”.

� Rãspunde la strigãtele verbale ºi non-verbale ale copilului
tãu, urmând principiile pe care le vom prezenta în capitolele
urmãtoare. Pentru a te ajuta, am împãrþit fiecare capitol
în trei secþiuni principale: „Înþelege provocarea”,
„Ocupã-te de prezent” ºi „Paºi spre un viitor mai bun”.
A treia secþiune include idei ºi activitãþi practice pe care
le poþi folosi în casa ta începând chiar de astãzi.

INTRODUCERE20
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Vei reuºi!

S-ar putea sã te întrebi cum a reuºit mama lui Patrick sã
finalizeze episodul cu geamul spart. Iatã ce ne-a spus Lisa: „E
uimitor, dar Patrick a cooperat chiar la strângerea cioburilor de
sticlã. A mers cu mine la magazinul de sticlã ºi vopsele. Când a
vãzut cât ne va costa geamul, a fost de acord sã plãteascã geamul
din economiile ºi din alocaþia lui. Cam aºa este Patrick – un
carusel continuu al emoþiilor, fãrã sã ºtim niciodatã ce ne
aºteaptã la urmãtoarea cotiturã.”

Au trecut mai mulþi ani, ºi Patrick – Caruselul – îºi mai
surprinde încã pãrinþii. Însã Lisa ºi soþul ei spun cã îºi înþeleg fiul
temperamental mult mai bine acum. Au descoperit strategii
eficiente pentru a-i împlini nevoile. ªi sunt încrezãtori cã
împreunã vor reuºi.

ªi tu vei reuºi! Cu ajutorul lui Dumnezeu tu poþi ºi vei reuºi
sã devii acel pãrinte încrezãtor în forþele proprii de care copilul
tãu temperamental are nevoie cu disperare. Întoarce pagina ºi
haide sã vedem cum poþi realiza acest obiectiv.

„Ajutor, sunt pãrintele unui copil temperamental! 21
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Mamã, nu mi-aº dori niciodatã sã am numai note de 10!dddd
Eu (Claudia) m-am uitat buimãcitã la fiul nostru. Cum e

posibil ca cineva sã nu vrea sã aibã cele mai bune note posibile? m-am
gândit eu. Cine e puºtiul ãsta? Mi-au schimbat copilul la maternitate?

Pur ºi simplu, nu puteam sã înþeleg. Am crescut într-o casã în
care excelenþa academicã era cheia succesului, ca sã nu mai
vorbesc despre faptul cã ºi a unei pãreri bune despre sine. Îmi
amintesc cã eram foarte supãratã când luam un 9. ªi iatã-mã
acum, eram mama unui puºti care nu vrea sã ia numai note de 10.

Acelaºi puºti, o altã zi – dovezi în plus cã un extraterestru care
pretindea cã ne este fiu locuia în casa noastrã. Dupã mai multe
rugãminþi, mi-a fãcut pe plac ºi a fost de acord sã meargã cu
mine la cumpãrãturi pentru a-i lua o cãmaºã nouã. Bineînþeles,
aveam gusturi diferite. I-am ales o cãmaºã în dungi, mai
conservatoare. El a ales un imprimeu scoþian.

OK, asta nu e o problemã majorã, m-am gândit eu. Pot sã fac un
compromis aici.

Am tras aer în piept.
– De fapt, modelul ãsta scoþian îþi vine foarte bine, am spus

eu. Haide sã-l cumpãrãm.
Rãspunsul lui a fost:

Primul strigãt

„Uite-te la

mine!”
Care înseamnã de fapt:

„Te rog sã mã înþelegi.”
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– Mamã, de ce te joci cu mintea mea?
Am cumpãrat cãmaºa – cea pe care a vrut-o el – dar ghici cine

n-a purtat-o niciodatã? Pur ºi simplu, nu reuºeam sã-l înþeleg! ªi
de fiecare datã când mã gândeam cã încep sã fac progrese, mã
dãdea din nou peste cap.

Povestea mea nu e singularã.
– Ce s-a întâmplat cu fetiþa mea acum când a împlinit ºase

ani? a întrebat o mamã într-unul dintre grupurile noastre PIP.
Când avea cinci ani ne descurcam; dar acum, când a împlinit
ºase ani, s-a transformat într-un vulcan gata sã erupã de fiecare
datã când îi ies în cale.

– ªtiu ce vrei sã spui, a spus un alt pãrinte. Tocmai când mã
gândesc ºi eu cã îl înþeleg pe fiul meu, se schimbã complet! Anul
trecut îi plãcea foarte mult la ºcoalã. Anul ãsta plânge în fiecare
dimineaþã ºi acuzã dureri de stomac. Nu prea ºtiu ce sã fac.

Înþelege provocarea

Te poþi identifica cu aceºti pãrinþi? Problema este cã atunci
când reuºim ºi noi sã-i înþelegem pe copiii noºtri
temperamentali, ei se schimbã! De fapt, mulþi pãrinþi ne spun cã
odraslele lor cu voinþã puternicã sau dificile sunt de cele mai
multe ori imprevizibile. Ei mai spun ºi cã o mare parte a stresului
datorat rolului de pãrinþi este cã nu reuºesc niciodatã sã ºtie
unde, când ºi cum îi vor provoca copiii (pe ei sau pe alþii). Un
singur lucru este sigur în ceea ce-i priveºte pe unii pãrinþi: copiii
lor se vor schimba ºi îi vor provoca!

Însã copiii temperamentali nu îºi propun sã ne supere
dinadins. Motivul pentru care cuvintele ºi acþiunile lor sunt de
multe ori ºocante sau contradictorii este cã ei încearcã sã ne
atragã atenþia. „Uite-te la mine!” strigã ei (deºi rareori într-un
mod atât de direct). Ceea ce vor aceºti copii de fapt – ceea ce îºi
doresc cu adevãrat – este înþelegerea noastrã.

Este doar un stadiu?

– De ce este copilul meu de opt ani atât de sensibil la critici?

PRIMUL STRIGÃT24
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– De ce este copilul meu de unsprezece ani atât de capricios?

Pentru a rãspunde la astfel de întrebãri este esenþial sã
înþelegem procesul de dezvoltare a copilului. Copiii sunt
programaþi genetic pentru a câºtiga în independenþã. Pe
parcurs, ei trec prin mai multe stadii de dezvoltare. Cu cât ºtim
mai multe despre aceste vârste ºi stadii obiºnuite, cu atât vom
putea sã-i susþinem ºi sã-i încurajãm pe copiii noºtri în procesul
de creºtere fizicã, mintalã, emoþionalã, socialã ºi spiritualã. Acest
lucru este în mod special adevãrat în cazul copiilor cu o voinþã
puternicã.

Uite-te la caracteristicile specifice nivelurilor de vârstã pe care
le-am afiºat în Anexa 1, la sfârºitul cãrþii. Vei descoperi
atitudinile, înclinaþiile ºi dispoziþiile specifice copiilor de diferite
vârste, împreunã cu nivelul de maturitate la care ne putem
aºtepta de la ei în fiecare stadiu. (Pentru un studiu amãnunþit, o
resursã excelentã pe care o recomandãm este cartea Child
Behavior: The Classic Childcare Manual from the Gesell Institute of
Human Development, de Frances L. Ilg, M.D., Louise Bates Ames,
Ph.D. ºi Sidney M. Baker, M.D.)

Dezvoltarea fizicã la copii tinde sã urmeze o ordine
previzibilã, deºi orarul poate varia de la copil la copil. De
exemplu, un copil de opt luni ar putea sã înceapã sã se târascã
imediat dupã ce a învãþat sã stea în fund. Un altul ar putea sã
stea în fund, sã descopere plãcerea interacþiunii cu lumea din
jurul lui dintr-o nouã perspectivã ºi sã nu se târascã pentru
urmãtoarele sãptãmâni. Ambii copii sunt complet normali.

Ceasul dezvoltãrii emoþionale poate, de asemenea, sã
varieze. Creºterea emoþionalã tinde sã aparã în cicluri, cu
perioade de echilibru urmate de perioade cu mai puþin
echilibru. Momente de comportament plãcut ºi agreabil sunt
urmate de momente de nesiguranþã ºi dezordine. Aceste
perioade sunt evidente ºi în cazul unui copil temperamental, ºi
în cazul unuia docil; însã, în ceea ce-l priveºte pe copilul
temperamental sau dificil, ciclurile tind sã oscileze de la o
extremã la alta, fãrã a trece prin stadii intermediare.

Mulþi psihologi spun cã aceste cicluri emoþionale normale

„Uite-te la mine!” 25
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