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Prefaþã la ediþia în limba românã

C
ÂTEODATÃ îþi cade în mânã o carte care te transformã. La înce-
put te contrariazã dar citeºti mai departe pentru cã simþi un ade-
vãr în acele rânduri dincolo de rezistenþa ºi opinia ta personalã

despre ele. Pe la mijloc deja nu o mai poþi lãsa din mânã, simþi cã ade-
vãrul desluºit în carte este dincolo de ceea ce ai auzit pânã atunci ºi te
minunezi cum cineva a putut articula acest lucru într-o manierã atât de
clarã ºi de directã. Spre sfârºit îþi dai seama cã dupã ce vei termina acea
carte nu vei mai putea privi lucrurile din viaþa ta ca înainte. Dupã ce ai
dat ºi ultima paginã, ºtii cã o transformare a avut loc în tine. „Creºterea
conºtientã a copiilor” este o astfel de carte. Dupã ce vei termina de citit
aceastã carte, paradigma din care priveºti ºi înþelegi ce înseamnã a fi pã-
rinte, educator sau locuitor al unei lumi în care copii din jurul tãu sunt
ceea ce generaþia ta a dãruit umanitãþii, se va transforma spre un alt
grad de conºtientizare.

Mesajul acestei cãrþi este exprimat pe alocuri radical ºi lasã foarte
puþin loc de compromisuri sau de jumãtãþi de mãsurã în ceea ce priveºte
atitudinea de care avem nevoie pentru a putea fi cu adevãrat pãrinþi ºi
educatori conºtienþi. Cartea este la fel de valoroasã pentru noi ca adulþi
pentru cã putem înþelege factorii din trecutul nostru care ne influen-
þeazã în prezent modul de a fi ºi de a ne comporta, atât ca pãrinþi dar ºi
ca fiinþe umane mai mult sau mai puþin împlinite.

Bazându-se pe convingerea cã „nu poþi oferi copilului tãu ceea ce tu
însuþi nu ai”, autorul Lee Lozowick îndeamnã pãrinþii sã-ºi reaminteascã
de responsabilitatea lor de a oferi un model de valori pozitive în viaþã ºi
sã aibã curajul sã recunoascã cã obiceiurile inconºtiente ºi dorinþa lor de
confort, de putere sau delãsarea lor, prejudiciazã sãnãtatea copiilor lor ºi
dezvoltarea, siguranþa ºi fericirea acestora. Pãrinþii ºi educatorii sunt invi-
taþi sã-ºi examineze zonele inconºtiente ale vieþii lor, arãtând cum aces-
tea pot pune în pericol starea de bine a copilului, ºi subliniind cu tãrie



cã în anii de creºtere ai copilului, concentrarea asupra dezvoltãrii lui
trebuie sã devinã o parte importantã a practicii spirituale a adultului.

„Creºterea conºtientã a copiilor” este o carte intensã care îþi schimbã
viaþa, dedicatã pãrinþilor ºi educatorilor care doresc sã ofere o educaþie
conºtientã ºi adevãratã copiilor lor ºi celor ce cautã sã aducã mai multã
prezenþã, bunãtate, generozitate, sinceritate ºi compasiune în procesul
de creºtere a copiilor. Lozowick combinã sfaturile înþelepte ºi practice cu
o rugãminte fierbinte cãtre pãrinþi ºi societate pentru a se trezi ºi a înþe-
lege responsabilitãþile lor ca modele de viaþã pentru copii. El vorbeºte
despre cum ne putem reeduca noi înºine în mod conºtient pentru a
putea fi la rândul nostru pãrinþi mai capabili care nu perpetueazã tarele
educaþionale preluate de la generaþiile anterioare. Provocatoare în multe
locuri, cartea criticã multe exagerãri ºi mituri „New Age” despre educa-
þia conºtientã a copiilor, pãstrând însã mereu contextul spiritual ca fiind
fundamental pentru toate aspectele educaþiei conºtiente a copiilor.

Dupã ce am citit aceastã carte ne-am simþit ca ºi cum am fost „iniþiaþi”
în ceea ce este cu adevãrat o educaþie conºtientã. Apoi ne-am dorit sã o
vedem publicatã ºi în România. Credem cã aceastã carte este o
contribuþie importantã în peisajul editorial românesc despre educaþia pa-
rentalã. Ne-am strãduit sã producem o carte de valoare pentru pãrinþii ºi
educatorii responsabili din România. Publicarea acestei cãrþi este rodul
pasiunii ºi dragostei pentru oameni a unui grup de prieteni. Cartea nu ar
fi apãrut fãrã sprijinul necondiþionat acordat de: Carmen Lucaci – cre-
atoarea copertei, Lucian Curteanu ºi ªerban Popinã – tehnoredactori,
Claudia Damoc, Vlad Doroican, Simona Sãsãrman, Grigorela Dimitriu,
Radu Dorobanþ – redactorii cãrþii ºi a altor oameni inimoºi, dedicaþi
acestei viziuni.

Aceastã carte este debutul editorial al editurii Good Company. Am
tipãrit un numãr limitat de exemplare pentru a vedea care este reacþia ºi
pãrerea cititorilor români. În funcþie de reacþiile ºi pãrerile voastre, vom
decide viitorul editorial al acestei cãrþi. Aºteptãm cu mare interes pãrerile
ºi impresiile voastre despre carte pe site-ul nostru: www.goodcompany.ro.

Editorii Good Company,
Iulie 2012
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Prefaþã

Î
N LINII MARI, unele lucruri fundamentale despre educarea co-
pilului sunt strâns legate de conceptul esenþial al continuitãþii
(vezi cartea Conceptul continuitãþii/The continuum Concept de

Jean Liedloff), de a creea o legãtura strânsã cu copiii noºtri printr-o con-
ºtientizare absolutã a „bunãtãþii înnãscute” a acestora (vezi scrierile lui
Chögyam Trungpa Rinpoche), de acordarea unei atenþii totale copiilor,
atâta vreme cât ei îºi doresc sã li se dea atenþie, de înþelegerea faptului cã
un copil crescut în mod sãnãtos nu se va simþi dependent sau în nesigu-
ranþã ºi va putea ieºi din coconul parental de îndatã ce va cãpãta mobili-
tatea necesarã. Educarea conºtientã a copilului este mai ales legatã de
asigurarea unui mediu de dezvoltare lipsit de orice formã de abuz fizic
sau psihic, lipsit de neglijare, de afecþiune exageratã sau de acte de sa-
dism, lipsit de inducerea sentimentului de ruºine la nivel verbal, emoþio-
nal sau de alt tip, lipsit de violenþã sau acte de cruzime. Cu alte cuvinte,
dincolo de stresul firesc al bolilor, al perioadei de creºtere, al adaptãrii
sociale, al nevoilor creatoare ºi al crizelor ori al altor solicitãri interioare
sau spirituale care se ivesc spontan la copil în perioada de dezvoltare,
mediul în care se face educaþia trebuie sã fie complet lipsit de stres în
privinþa poziþiei dominante a adultului sau a vreunei forme de ma-
nipulare conºtiente sau inconºtiente. Ideea este cã orice copil trebuie sã
creascã ºtiind tacit ºi organic, mai presus de orice îndoialã sau confuzie,
cã este iubit necondiþionat aºa cum este, fãrã a i se cere sã se comporte
într-un anumit fel, sã aibã nu ºtiu ce realizãri sau sã joace teatru. 

Fireºte cã este de la sine înþeles cã pentru copleºitoarea majoritate a
bãrbaþilor ºi femeilor din zilele noastre, n-a fost sã fie aºa. Noi, generaþia
noastrã ºi câteva de dinaintea noastrã (poate chiar o mulþime dinaintea
noastrã) nu ne simþim atât de iubiþi. Ne simþim, tacit ºi organic, ne-iubiþi,
ne-apreciaþi, ne-împliniþi, ne-mulþumiþi, goi pe dinãuntru ºi lipsiþi de
valoare. Am fost crescuþi spre a considera iubirea drept un bun disponibil



doar la un anumit preþ de genul „dacã suntem copii cuminþi”, „dacã nu
facem gãlãgie”, „dacã nu suntem niºte genii”, preþ care pentru marea
majoritatea era atât de ridicat, cã ne era imposibil „sã-l plãtim”. De aceea
iubirea, era «lucrul» care nu ne era oferit pentru cã nu eram în stare sã
satisfacem nesfârºitele cerinþe ale comunitãþii noastre de adulþi lipsiþi de
iubire, aceastã comunitate reprezentând-o pãrinþii, familia lãrgitã, pro-
fesorii, bonele, ba chiar ºi necunoscuþii de la bãcãnie, cãrora pãrinþii
noºtri erau foarte dispuºi sã le povesteascã despre eºecurile noastre (sau
ceea ce li se pãrea lor a fi eºecuri) ignorând complet prezenþa noastrã ºi
ruºinea pe care o resimþeam. 

Prin urmare, cei interesaþi de o educare conºtientã a copilului în-
cearcã sã creascã copii radical diferit pentru a crea o culturã a frumuseþii,
bucuriei, încântãrii, iubirii, blândeþii, amabilitãþii ºi compasiunii care
toate duc la o profundã încredere în sine, la o fericire fireascã ºi la o
dorinþã manifestã de a intra în viaþã ºi de a-i trãi experienþele cu interes
ºi iscusinþã. 

Lee Lozowick
17 Noiembrie 1993
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Capitolul 1

Contextul creºterii conºtiente 
a copilului

R
ÃSPUNDEREA pe care o simþi când te afli în prezenþa copiilor, fie

în calitate de profesor sau pãrinte, fie pur ºi simplu ca prieten

sau partener, este practic rãspunderea pe care þi-o asumi faþã

de viitorul omenirii. Modelele pe care le oferim copiilor, felul cum îi

tratãm ºi cum îi educãm ca pãrinþi e mai mult decât important, este abso-

lut vital pentru sãnãtatea lor mentalã, emoþionalã ºi fizicã, pentru binele

lor ºi al planetei înseºi (ºi chiar ºi mai departe, pe mãsurã ce se dezvoltã

tehnologia cãlãtoriilor spaþiale ºi al explorãrilor extraterestre).

Copiii cresc ºi devin adulþi pe de-a-ntregul numai trãind alãturi de

adulþi maturi, nu prin introducerea forþatã a unor principii morale în

cãpºoarele lor de cãtre niºte inconºtienþi ipocriþi care teoretic le vor

binele. Copiii sunt ca niºte bureþi, ei pot ºi chiar absorb tot ceea ce vãd,

aud ºi simt, nu doar din comportamentul principalelor modele iniþiale

de viaþã, ci ºi de la cunoºtinþele întâmplãtoare. Ceea ce ei absorb va in-

fluenþa felul în care se vor dezvolta, ceea ce la rândul sãu va avea efecte

asupra lumii în general, efecte pe care nici mãcar nu ni le putem imagina.

Relaþia cuiva în raport cu copiii are un impact pe mai multe nivele subtile

ale existenþei. Creºterea conºtientã a copiilor este prin urmare nu numai

legatã de binele unui individ, ci mai de grabã de prezentul ºi viitorul

bunãstãrii întregii societãþii.



Ceea ce ei sunt

Sã ai copii este firesc, e o parte a procesului permanent al vieþii. Pe lângã
faptul cã dãm viaþã organic unor copii (lucru de care este în stare orice
animal), noi le furnizãm, într-o oarecare mãsurã, educaþia prin care ei
vor deveni fie niºte adulþi sãnãtoºi ºi maturi, fie niºte adulþi incompleþi
din punct de vedere psihologic, emoþional ori chiar fizic. Dincolo de
sentimentalismul evident care intervine atunci când urmãrim inocenþa,
frumuseþea, prospeþimea ºi spontaneitatea unui copil (ceea ce adesea,
din pãcate, este principala motivaþie pentru unii de a avea copii) trebuie
luate în calcul ºi rãspunderea ºi integritatea necesare acþiunilor ºi alege-
rilor noastre cu privire la copii.

Majoritatea copiilor se nasc mai mult sau mai puþin egali, dar se do-
vedesc a fi foarte diferiþi ca adulþi din pricina condiþionãrii sau educaþiei
oferite de adulþii din viaþa lor, precum ºi din cauza mediului general în
care trãiesc. De aceea, noi (nu doar pãrinþii, ci toþi adulþii) avem o enormã
responsabilitate sã le oferim copiilor niºte puncte de reper care sã le per-
mitã sã creascã pentru a fi ceea ce sunt, ºi sã nu fie afectaþi negativ de pro-
priile noastre proiecþii, aºteptãri sau solicitãri indirecte adresate lor. De
exemplu, existã bãrbaþi ºi femei care nu se pot bucura de o relaþie sexualã
fãrã a avea fantezii pline de cruzime ºi violenþã sau direct raportate la
ultimul film porno pe care l-au vãzut. Oamenii ajunºi sã fie aºa, incapa-
bili de a fi iubitori ºi intimi în mod natural, din cauza educaþiei pe care au
primit-o ºi nu pentru cã s-ar fi nãscut cu un asemenea handicap. Una
dintre caracteristicile oricãrui adult matur este capacitatea sa de a fi res-
ponsabil faþã de ceea ce este în mod obiectiv adevãrat sau necesar ºi sã
aducã integritate (prin fapte!) la cunoaºterea de care dispune. Majoritatea
adulþilor au o retoricã rezonabilã ºi corectã, dar nu sunt întotdeauna ca-
pabili sã acþioneze în conformitate cu aceastã gândire ºi claritate. Trebuie
sã ºi acþionãm, altfel cuvintele nu ne vor fi luate în serios. În locul „bãieþe-
lului care a strigat lupul”, îl avem pe pãrintele în toatã firea care a strigat
rãbdare ºi toleranþã, deºi n-a dat dovadã de asta nici un strop.

Uneori pãrinþii suprapun propriile aºteptãri nerealiste sau contor-
sionate asupra copiilor, ignorând total evoluþia fireascã ºi procesul de
creºtere al copilului. Ei vor ca ºi copilul sã nutreascã pasiunile pe care ei
nu le-au avut sau vor sã reuºeascã ceea ce ei n-au reuºit. De exemplu,
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când copilaºul ei nu avea decât 6 luni, o mãmicã i-a cumpãrat un pian
cât toate zilele, pe care l-a instalat în sufragerie. Acesta este un exemplu
de neîmplinire a mamei pe care ºi-a impus-o asupra copilului sub aparenþa
unui dar: „Ai har, ai talent, eºti un geniu, asta pentru tine o fac” ºi aºa
mai departe. Fetiþa respectivã s-a fãcut mare ºi a ajuns o pianistã de
renume, dar ea nu a ales acest drum. În cele din urmã, a decis sã-ºi
schimbe stilul de viaþã pentru a fi fericitã ea însãºi, ºi nu pentru a-ºi face
mama fericitã.

Cu toþii am cunoscut diverse persoane extrem de talentate sau de mare
succes la nivel mondial, dar care sunt niºte fiinþe total artificiale, lipsite
de esenþã interioarã sau mutilate în privinþa capacitãþii de a simþi ceva, de
a se implica într-o relaþie sentimentalã sau pur ºi simplu de a se bucura de
reuºitele lor sau de viaþã. Acesta este întotdeauna rezultatul unei formãri
prin forþã a unor calitãþi care nu existau natural de la bun început. Acest
tip de constrângeri indiferent de momentul din viaþa copilului, pot fi
foarte dãunãtoare, iar atunci când copiii sunt extrem de mici ei pot fi
atraºi într-un tipar neurotic ºi rigid, aproape imposibil de schimbat
ulterior. Când pãrinþii îºi încarcã astfel copilul cu aºteptãri împovãrãtoare
încã înainte ca acesta sã facã un aniºor, el nu numai cã va fi afectat de
aceste aºteptãri, ci chiar va ºi funcþiona în conformitate cu aceaste aºtep-
tãri. Pânã la un an nu existã o separare la nivelul acestor lucruri. Astfel,
acest tip de programare poate fi devastatoare prin modul în care se ma-
nifestã în viaþa ulterioarã.

Vreau neapãrat sã subliniez cât se poate de serios cã adulþii trebuie sã
devinã niºte pãrinþi conºtienþi, adicã sã fie educaþi ei înºiºi cum sã-ºi
educe copiii. Adesea, habar nu avem de efectul unor lucruri spuse de
pãrinþii noºtri care ne-au pecetluit relaþia cu viaþa. Referitor la boalã, de
exemplu, câteva cuvinte nepotrivite ce ne-au fost spuse în prima copi-
lãrie ne-au convins cã trebuie sã ne îmbolnãvim periodic, sau cã suntem
predispuºi la anumite slãbiciuni trupeºti. În realitate, se prea poate sã fie
doar rezultatul aºteptãrilor ºi condiþionãrilor greºite la un nivel profund
al inconºtientului. Astfel, ºi nu numai, adulþii în mod inconºtient îºi pun
copiii în pericol. Chiar dacã o persoanã are puterea necesarã de a le
acorda copiilor atenþia cerutã, dacã fiinþa acestei persoane este plinã de
negare, sadism, egoism exacerbat ºi intoleranþã, aceasta constituie în sine
o circumstanþã primejdioasã pentru dezvoltarea sãnãtoasã a copilului.
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Aºa cum spuneam, copiii asigurã viitorul omenirii. Nu doar cã ome-
nirea trebuie sã supravieþuiascã, ci dacã o va face ar fi bine sã se întâmple
în mod util, pozitiv ºi într-o formã optimã. Ca sã supravieþuiascã cu astfel
de valori, ceea ce înseamnã sã supravieþuim ºi noi, cu posibilitãþile perso-
nale ºi cu un potenþial optimizat, copiii noºtri trebuie educaþi mai eficient
pentru a le permite aceastã dezvoltare la nivelul unei exprimãri fireºti.

Ideea în sine de creºtere conºtientã a copiilor presupune asumarea
unei rãspunderi în relaþiile noastre cu copiii ºi faþã de viaþa în sine. Ceea
ce ne transmit copiii nouã sunt principii cu mult mai presus decât doar
nivelul personal. Dacã ne uitãm cu adevarat ºi cu claritate la copii, vom
vedea în ei viitorului rasei umane ºi nu viitorul „unui” copil. Creºterea ºi
educarea copiilor ar trebui sã fie vitale pentru noi nu doar pentru cã
suntem mame, taþi sau profesori, ci pentru cã noi, ca fiinþe umane creem
o relaþie cu lumea întreagã, care poate fi eficientã sau ineficientã. Putem
sã vindecãm ºi sã fim optimiºti sau sã distrugem, sã îmbolnãvim ºi sã fim
pesimiºti. Un bãrbat sau o femeie pe care nu-i preocupã o educaþie
pozitivã a copiilor sau care nu conºtientizeazã suferinþa copilului abuzat,
probabil cã au probleme personale grave ºi sunt incapabili de a se bucura
de frumuseþe ºi de a avea sentimente profunde în propria lor viaþã.

A face ceea ce se cuvine

Aþi privit vreodatã un copil mic în ochi (când era încã suficient de mic
încât inocenþa sa sã nu fi fost încã grav afectatã) ºi v-aþi dat oare seama
cã el vã priveºte la rândul sãu acordându-vã o încredere absolutã? Cine
a vãzut asta ºi nu s-a speriat, nu poate deveni un pãrinte conºtient ºi com-
petent. Punct. Responsabilitatea unei asemenea încrederi este o perspec-
tivã înspãimântãtoare, pentru cã pãrintelui i se rezervã rolul similar unui
Zeu infailibil. În cazul în care sugarul este agresat fizic, este plesnit sau
bãtut, copilul nu dã vina pe pãrinte tocmai pentru cã îi acordã o încredere
fãrã margini. Copilul va suferi, se va speria ºi va trece printr-o stare de
confuzie, dar va continua sã iubeascã. Cum era zicala aceea strãveche?
„Puterea corupe”? Ei bine, iubirea copilului ºi încrederea lui totalã im-
pregneazã pãrinþii sau adulþii cu o realã putere. Un pãrinte cu adevãrat
competent nu se va lãsa corupt, dar unul cu slãbiciuni, nesigur sau violent
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e foarte posibil (ºi aproape întotdeauna chiar aºa se întâmplã) sã profite
de aceastã putere abuzându-ºi sub o formã sau alta copilul. Gândiþi-vã în
mod cinstit la relaþiile voastre ca adulþi. Se profitã vreodatã de încredere?
De vreme ce facem asta în relaþiile cu adulþii, mai mult ca sigur cã vom
profita ºi vom trage foloase inclusiv în relaþia cu copiii, a cãror capacitate
de a ne prinde sau de a ne plãti cu aceeaºi monedã un asemenea abuz este
aproape neînsemnatã.

Ne simþim înãlþãtor privind inocenþa ºi frumuseþea copiilor, vrãjiþi de
esenþa candorii lor. „Minune” ar putea fi un alt cuvânt potrivit aici. Te
minunezi sã constaþi miracolul inocenþei ºi al omenescului pur. De fapt,
copiii nu pot fi descriºi atunci când sunt încã predominant liberi. Nu pu-
tem zice: „copiii sunt minunaþi” sau „doamne, ce impecabili sunt copiii”
pentru cã n-ai putea sã redai exact cum stau lucrurile. Nimic nu poate
descrie în cuvinte atâta inocenþã. Pe de altã parte, pânã ºi cei mai grozavi
copii, uneori, ne pot face sã ne simþim frustraþi, ne pot enerva, ne pot înne-
buni ºi ne pot deranja pentru cã prin comportamentul lor ne depãºesc ca-
pacitatea de toleranþã. Nu ei sunt însã problema, ci noi. Sigur cã dacã i-am
crescut într-un mediu care presupune diverse forme de abuz sau neglijenþã
comportamentul lor poate deveni unul problematic sau „antisocial”, dar
în continuare noi suntem cauza ºi nu ei. Ei ne pot produce durere,
distragere a atenþiei, furie ºi aºa mai departe, pe întreg parcursul creºterii
ºi dezvoltãrii lor. Nu existã o pregãtire în privinþa meseriei de pãrinte în
fazã „primarã”; ea ne tulburã ºi ne transformã profund scoþând la ivealã
elemente adânc înrãdãcinate în noi. Dacã avem ceva ascuns în noi, bine
îngropat, când devenim pãrinþi acestea vor ieºi la ivealã.

Sã te þii de un drum prin care sã conºtientizezi întru totul ce înseamnã
sã creºti ºi sã educi un copil, poate fi extrem de dificil mai ales când încerci
asta de unul singur, ca pãrinte unic. Sã descoperi ºi sã fii alãturi de alþii cu
valori similare, în educarea copilului poate deveni o resursã nepreþuitã.
Pentru cã tendinþa de a ne proiecta nevoile ºi dorinþele asupra copilului
este una fireascã (cu toþii o facem), am putea sã beneficiem de faptul ca
în mod regulat sã ni se atragã atenþia sau sã primim sfaturi din exteriorul
legãturii noastre cu copilul, tocmai spre a evita sã ne modelãm copiii în
funcþie de dorinþele sau nevoile noastre neurotice.

Vor apãrea adesea în noi înºine reacþii surprinzãtoare atunci când vom
încerca sã ne creºtem copiii pe baza unor valori conºtiente ºi obiective.
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S-ar putea sã le permitem copiilor sã spunã ºi sã facã niºte lucruri pe care
noi nu le-am fi îndrãznit când aveam aceeaºi vârstã; chiar ºi lucruri
pentru care am fi fost aspru pedepsiþi. Cum aceste vechi obiceiuri ºi lecþii
de altãdatã persistã în noi, s-ar putea sã aparã dorinþa stringentã de a
proceda similar în cazul copiilor noºtri, asemeni pãrinþilor noºtri. Când
copiii ne trateazã nerespectuos ºi ne întorc vorba, s-ar putea sã ne dorim
sã îi pocnim, sã le închidem gura numai pentru cã aºa s-a procedat cu noi
când eram mici. S-ar putea chiar sã invidiem libertatea de care se bucurã
copiii noºtri, chiar dacã noi suntem cei care le-am permis-o!

Sã ajungem sã fim în stare sã ne lãsãm copiii sã ne dea replica ºi sã
abordãm totul cu sensibilitate, fãrã a reacþiona exagerat (ºi totodatã fãrã
a le permite sã ni se urce în cap ºi sã profite de situaþie) este o misiune
extrem de creativã. Pentru asta trebuie sã fim realmente maturi ºi sã ºtim
cine suntem! Atunci n-o sã mai avem o problemã când copiii spun niºte
lucruri aºa cum o fac ei uneori ºi o sã fim în stare sã tratãm lucrurile cât
se poate de corect. Sigur cã va fi cu totul altfel decât am fost noi crescuþi,
dar tocmai asta e ideea. Un pãrinte a rezumat foarte bine povestea asta:

Din studiile sale de psihoterapeut, Alice Miller susþine cã rãnile din
copilãrie sunt îngropate ºi uitate în inconºtientul nostru pânã când avem
proprii noºtri copii. De fapt, chiar dacã experienþa copilãriei noastre ne
afecteazã profund alegerile ca adulþi, dinamica ºi relaþiile, aceste efecte
pot rãmâne invizibile pentru noi pânã când nu avem proprii copii.
Atunci ne putem trezi acþionând inexplicabil faþã de copiii noºtri, în
conformitate cu tiparele care ne-au fost imprimate. 

~

Din punctul meu de vedere, existã o singurã cale de a reacþiona în cazul
copiilor astfel încât sã fie drept ºi fix pe fazã, pe care nu o pot descrie ca
fiind o cale conservatoare sau una liberalã. Noi suntem pe „on” (deschis)
sau „off” (închis) în ceea ce priveºte rezonanþa cu ceea ce este obiectiv,
în sensul de corect sau optim, pentru o educaþie sãnãtoasã a copilului.
Fiecare situaþie în parte are un rãspuns intrinsec specific obiectiv, iar
educarea conºtientã se referã tocmai la modul în care rezonezi în raport
cu ceea ce este obiectiv. Fireºte cã existã un grad de toleranþã aici, de
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îngãduinþã. Niciunul dintre noi, inclusiv eu, nu suntem pãrinþi perfecþi;
prin urmare existã un fel de abateri în funcþie de personalitãþi, situaþii
diferite, moment ideal ºi aºa mai departe. În cadrul acestui grad de tole-
ranþã nu este vorba de a alege între a fi în acea situaþie conservator sau
liberal, ci trebuie sã ne rezumãm la ceea ce este bine sã facem, adicã sã
impunem disciplina atunci când e necesar, sau sã fim blânzi ºi flexibili
atunci când se cere o asemenea reacþie. Nu vorbesc de subiectivitate
aici. Scopul acestei cãrti este tocmai creºterea capacitãþii noastre de a fi
prezenþi la acest principiu în toate aspectele legate de creºterea copilului. 

„Un copilaº le va arãta drumul” 

Una dintre valorile impersonale adusã în viaþa noastrã de apariþia unui
copil este sã ne arate cât de «incompleþi» suntem. Copiii ne înduioºeazã
într-atât încât cu mare mâhnire ne dãm seama de problemele acestei
lumi raportându-ne la ceea ce înseamnã ele pentru copii (cum rãzboaiele,
lãcomia, cruzimea, torturile ºi atrocitãþile criminale îi afecteazã pe ei)
toate acestea dându-ne un imbold sã investigãm, sã cercetãm atent ce-ar
însemna ca noi sã fim compleþi ºi conºtienþi. Când cineva simte cu ade-
vãrat natura suferinþei umane ºi priveºte spre un copil nevinovat care
nu cunoaºte nimic despre aceste realitãþi (copiii doar se joacã, plâng,
mãnâncã ºi râd), acel om începe sã se gândeascã la cât de grav ar fi ca
respectivul copil sã-ºi piardã inocenþa. Dacã nici asta nu e un ghimpe
suficient de mare care sã-l motiveze sã iasã din ascunzãtoarea sa ºi sã
devinã conºtient (sã se maturizeze în viaþa sa spiritualã ºi temporalã),
atunci nimic n-o sã-l motiveze vreodatã. Câtã vreme copilul îºi pãstreazã
o oarecare inocenþã, orice manifestare a acestei inocenþe trebuie sã ne
reaminteascã în fiecare clipã despre ce avem de fãcut. 

Nu-i vorba aici cã ei, copiii, devin dascãlii noºtri pentru cã sunt înþe-
lepþi, puri, ºi îºi amintesc vieþile trecute sau îºi vãd aura ºi alte prostii. (Pe
de altã parte, nu trebuie sã cãutãm sã devenim niºte „canale subtile de
percepþie” întrucât ei, copiii noºtri, le vorbesc îngerilor oricum ºi prin ur-
mare ne vor da rãspunsuri directe.) Copiii trezesc în noi compasiunea
faþã de cei care suferã, faþã de atâta suferinþã inutilã din pricina rigiditãþii,
a neconºtientizãrii ºi a negãrii. Aceastã suferinþã e mai uºor de sesizat
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când copiii sunt în jur datoritã dihotomiei între acest tip de suferinþã ºi
vulnerabilitatea copilului, inocenþa sa purã, dorinþa sa de fericire, dorinþa
sa de a-i vedea pe alþii fericiþi ºi sãnãtoºi în egalã mãsurã.

Orice adult cu adevãrat sensibil îºi dã seama cã în mod firesc ºi fãrã
a face vreun efort, copiii ne ajutã sã fim cât mai prezenþi adicã, sã existãm
acum ºi aici. Ei ne þin atenþia treazã, cu condiþia sã le dãm voie, copiii nu
ne dau voie sã zburãm cu mintea undeva în nori. Încurajându-i sã fie pe
picioarele lor pe mãsurã ce cresc, nu este corect sã le cerem sã continue
acest fel de relaþie ºi sã ne pãstreze atenþia treazã sub aceeaºi formã.
Altfel, vom sfârºi prin a le adormi creativitatea ºi vom deveni niºte pãrinþi
posesivi.

Un alt tip de comunicare profundã, aproape tragicã, pe care o primim
de la copii ne dezvãluie cât de fragilã este viaþa. Vreau sã spun cã ºi noi
suntem la fel de uºor de rãnit în sentimentele noastre precum copiii, doar
cã noi nu ne exprimãm aºa uºor ca ei ºi ne comportãm ca ºi cum nimic nu
ne-ar atinge; de aceea pe lângã toate celelalte care se adaugã dezinte-
grãrii noastre, cum ar fi confuzia psihologicã ºi emoþionalã, frustrarea ºi
copleºirea, noi putem sfârºi pe la 50 de ani cu un infarct, un atac cerebral
sau vreo altã boalã care ne ºubrezeºte ºi care este rezultatul disimulãrii
sentimentelor ºi negarea a ceea ce conteazã de fapt pentru noi.

Dragostea e suficientã/Dragostea nu e suficientã

În afarã de disciplina potrivitã sau de stabilirea unor graniþe corecte, care
reprezintã cheia reuºitei cu copiii, iubirea trebuie sã stea la baza relaþiei
noastre cu ei. Nici n-are rost sã ne mai gândim la o disciplinã corectã
sau „dreaptã” în cazul în care iubirea nu este contextul în care se impune
aceastã disciplinã. Fãrã contextul iubirii o sã sfârºim într-un fel sau altul,
dãunând copiilor noºtri, dacã nu fizic sau emoþional în mod sigur psiho-
logic.

Dacã iubirea este temelia sau grãdina în care încolþeºte relaþia noastrã
cu copiii, într-un fel sau altul vom reuºi sã depãºim ºi momentele dificile,
pentru cã întotdeauna vom avea parte ºi de ciocniri. La urma urmelor,
copiii noºtri seamãnã cu noi, dar în acelaºi timp sunt indivizi de sine
stãtãtori fiecare cu destinul propriu, cu o anumitã personalitate, cu niºte
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tendinþe înnãscute, rezonând la diverse lucruri ºi aºa mai departe. Atunci
când ridicãm tonul la ei, când ne înfuriem pe ei, când ne ieºim din fire
sau ne pierdem rãbdarea, iubirea este întotdeauna cea care face ca lucru-
rile sã-ºi gãseascã o rezolvare. Iubirea însã, nu este ceva care apare din
când în când sau o reacþie la stimuli. Ea trebuie sã fie constantã ºi tacitã
ºi nu orice adult e dispus sã recunoascã faptul cã iubirea atrage dupã sine
niºte responsabilitãþi de proporþii incomensurabile.

Dacã iubirea este reacþia noastrã iniþialã faþã de copil ºi suntem dispuºi
sã fim responsabili de acest lucru, ea ne va ajuta sã ieºim din situaþiile cele
mai confuze, mai frustrante ºi mai depresive prin care din când în când
mai trecem. Indiferent cât de enervanþi pot deveni copiii, uneori în peri-
oada de creºtere pânã când ajung în faza de independenþã ºi de personali-
tate de sine stãtãtoare, dacã îi iubim profund, statornic ºi cu mare tandreþe,
putem suporta (ºi chiar meritã) certurile, chinurile ºi neînþelegerile.

Dacã nu îi iubim, ci doar le suportãm prezenþa în viaþa noastrã, rãmâ-
nem cu ei pe cap ºi n-avem nici o ieºire o bunã bucatã de timp; adesea
ne stricãm liniºtea sufleteascã reciproc ºi blocãm practic iubirea care ar
putea lua amploare sau ar putea înflori. Desigur, ca adulþi suntem mult
mai eficienþi în a reduce felul de a fi al copilului ºi vioiciunea în primii
trei-patru ani de viaþã, decât el pe a noastrã. Dar pe la 4 sau 5 ani, se în-
toarce roata ºi ei devin mult mai în stare sã ne tulbure pe noi decât noi
pe ei. Îi putem domina ºi controla, dar ne pot veni de hac cum nici n-am
visat vreodatã. Ei nu au în mod natural predispoziþia de a se rãzboi cu pã-
rinþii lor, dar sunt condiþionaþi la un asemenea comportament dintr-o
nevoie de supravieþuire. Când copiii nu sunt iubiþi când sunt bebeluºi,
vor ajunge sã aibã un comportament problematic pentru a-ºi demonstra cã
meritã sã li se dea atenþie, orice fel de atenþie. Este de fapt un mecanism
inconºtient profund. Într-o relaþie reuºitã cu copiii, este vorba de faptul
cã trebuie sã îi iubim.

Iubirea ca fundament al relaþiei noastre cu copilul este una fireascã sau
trebuie s-o creãm. Prima fazã în crearea acestei baze, este o responsabili-
tate disciplinatã faþã de noi înºine. În termini practici, asta înseamnã de
exemplu, cã nu-i plesnim ori de câte ori avem o zi proastã, chiar dacã le
atribuim lor ziua proastã sau nu. Când copilul scânceºte este responsabi-
litatea noastrã sã pãstrãm niºte limite rezonabile, dar ferme ºi sã fim calmi,
iubitori, tandri ºi cu mintea limpede.
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Iubirea nu e suficientã, atâta vreme cât nu existã un context potrivit.
Putem chiar sã spunem cã iubirea nu existã dacã respectivul context este
„off”/închis. Contextul la care ne referim aici este un mediu plin de afec-
þiune, un mediu atât de profund, de înþelegãtor ºi de inteligent în relaþia
cu ceea ce sunt copiii în profunzimea ºi potenþialul lor, încât ei ºtiu ºi simt
cã sunt iubiþi mai presus de orice îndoialã.

E firesc pentru noi sã vrem tot ce e mai bun pentru copiii noºtri ºi sã cul-
tivãm atitudinea conform cãreia ne vom da toatã strãduinþa pentru ei, asi-
gurându-le cea mai bunã educaþie, grijã ºi iubire, dar ºi atenþie. Dar cu cât
mai repede copilul devine bãrbat/femeie pe picioarele lui/ei ºi bãiat/fatã
pe picioarele lui/ei, cu atât mai bine. De câte ori vedem o cale prin care
sã le oferim ceva sau vedem ceva care este necesar sã primeascã ºi nu a
fost oferit, este momentul în care ar trebui sã ne reaminteascã de viziunea
noastrã de a-i ajuta sã devinã cine sunt ei. ªi totuºi, viaþa multora, ani de
zile, se concentreazã pe fãcutul copiilor, crescutul lor, educatul lor... ºi
abia 10 sau 20 de ani mai târziu, dupã ce copiii au plecat la casele lor,
pãrinþii înþeleg în sfârºit brusc despre ce este vorba (sau poate nici atunci
nu înþeleg, mulþi nu reuºesc sã vadã ºi suferã inutil emoþional ºi psihologic
trãind într-o neliniºte permanentã). De fapt, care este ideea? Întâi de
toate sã inþelegem cã ei nu sunt ai noºtri, copiii nu sunt niºte obiecte,
niºte bunuri, niºte proprietãþi care pot fi manipulate, controlate sau
dominate. Aceasta este o idee foarte importantã.

Dacã bãrbatul sau femeia nu ºtiu sã se respecte pe sine însuºi / însãºi
sau nu învaþã sã se respecte, este aproape imposibil sã devinã un pãrinte
conºtient. Munca vitalã de a fi pãrinte trebuie exercitatã dintr-o poziþie
de putere, de încredere în sine ºi de autocunoaºtere ºi nu dintr-una de
disperare ºi slãbiciune. E foarte important pentru copii sã se respecte pe
sine, pentru ca atunci când cresc ºi au proprii lor copii sã poatã transmite
aceste principii ale educãrii conºtiente, fãrã de care lumea este ºi mai
sortitã întunericului ºi suferinþei, decât e în prezent, un soi de epidemie
nestãvilitã.
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Capitolul 2

Începuturi faste

Conceperea conºtientã, sarcina, 
naºterea ºi alãptarea

E
XISTÃ un proverb care sunã cam aºa: „Drumul spre Iad este
pavat cu cele mai bune intenþii.” Într-un moment de iubire
pasionalã, ne-am putea uita la partenerul nostru ºi i-am zice: „Oh,

dragul meu, vreau un copil cu tine!” ªi el rãspunde: „Oh da, da ºi eu aº vrea
ca tu sã-mi porþi copilul.” Dar apoi dupã 1 an ºi jumãtate de la sarcinã,
femeia are ochii învineþiþi ºi mâna ruptã pentru cã tipul nu-ºi poate stãpâni
furia, este iresponsabil, lipsit de caracter ºi disciplinã. E gata s-o pãrãseascã,
bea de rupe în fiecare searã ºi considerã copilul, familia ºi cãsnicia doar o
povarã. Cu toate acestea, cu 1 an ºi jumãtate mai devreme, în acel moment
în care a existat o sinceritate maximã, indus probabil de hormoni sau de o
depresie neuroticã, a fost fãcutã o acþiune care era, de fapt, complet ieºitã
din context dacã ne gândim la inabilitatea de a face faþã la aceastã respon-
sabilitate. Nu prea ne gândim la consecinþele pe termen lung ale acþiunilor
noastre, mai ales când organele noastre genitale þipã dupã un orgasm.

Un subiect extrem de popular în cercurile New-Age, în ultima peri-
oadã, este ideea „conceperii conºtiente”. Majoritatea oamenilor cred cã
aceastã concepere conºtientã înseamnã cã atunci când faci sex te gândeºti
ce fiinþã extraordinarã vrei sã reîncarnezi în copilul tãu, îþi doreºti sã-i
readuci înapoi pe Pãmânt pe Gandhi, sau Mozart, ori Bach. Sau pe Albert
Schweitzer, sau pe Martin Luther King, ori pe Buddha, sau pe altcineva de



acest calibru. Eventual pe Mahatma Gandhi ºi nu pe Albert Gandhi. Dacã
provii dintr-o familie sãracã, s-ar putea sã-l vrei pe Albert Gandhi, pentru
cã aºa mãcar ai avea un sprijin la bãtrâneþe, având în vedere uimitorul dar
al lui Albert în ingineriile financiare creatoare. Dacã îl ai pe Mahatma
Gandhi va trebui sã o încasezi la stâlpul infamiei, ceea ce s-ar putea sã nu-þi
placã prea tare. Americanii sunt atât de frivoli, superficiali ºi încrezuþi,
încât probabil cã ar vrea ca Marilyn Monroe, Clark Gable sau Groucho
Marx sã revinã ºi sã le fie copii. Asta n-are însã nicio legãturã cu conce-
perea conºtientã. Nici mãcar nu-i o simplã fantezie, este egoism pur.

Concepþia conºtientã este atunci când oamenii îºi abandoneazã con-
diþia lor umanã ºi propriul drum personal în slujba Divinitãþii. N-are nimic
de-a face cu ideea cã vrei sã ai o fiinþã perfectã sau pe omul din Atlantida,
ori vreun lider mondial. E vorba de o abandonare, de supunere la ceea ce
are nevoie sau doreºte Universul.

Într-o societate conºtientã, cuplurile nu decid sã aibã copii pentru cã
se iubesc. Majoritatea motivaþiilor sentimentale romantice pentru care
de obicei cuplurile îºi doresc sã aibã copii, sunt complet egoiste: copilul de-
vine un afect al neurozelor ramolite ale cuplului ºi fãrã îndoialã cã va su-
feri personal efectele acestora. Într-o societate conºtientã, cuplul se roagã
unei Divinitãþi, indiferent care ar fi ea, ºi spune aºa: „De ce ai Tu nevoie?
Ai Tu nevoie de copii acum? Ai nevoie de un rãzboinic? De un înþelept?
De un muncitor? De ce ai Tu nevoie, spune-mi ºi-þi voi face voia.” ªi nu:
„Vrem un copil pentru cã ne iubim ºi el va fi rezultatul acestei mari iubiri
a noastre, o dovadã vie a unei iubiri adevãrate.” Asta sunã foarte egoist,
dar din pãcate întâlnim foarte des aºa ceva.

Adevãrata idee a conceperii conºtiente este sã laºi în mâinile Divinitãþii
posibilitatea concepþiei unui copil, sã te supui Influenþei Divine astfel încât
sã aparã o fiinþã care sã poatã profita de mediul ce i se oferã ºi care-l va servi
în mod optim pe Dumnezeu. Aºa ar trebui sã fie aºteptatã fiinþa care sã se
reîncarneze, în loc sã spui: „Vreau un sfânt drept copil. Vreau pe cineva
care sã-l iubeascã pe Dumnezeu. Pe cineva care sã fie cu adevãrat cinstit
ºi bine crescut, un reformator al societãþii.” Într-adevãr, tu poþi sã ceri un
anumit tip de fiinþã ºi cineva care este destul de exersat în practicile oculte,
probabil va obþine ceea ce doreºte. Un asemenea nivel de dezvoltare se
poate cãpãta printr-o supunere la niºte practici spirituale intense, ori prin
practicarea unor tehnici de magie, prin care sã implori ceva de genul: „Sã
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rãmânã totul în familie, mai vreau un conducãtor, un broker al puterii, ci-
neva foarte bogat, un geniu.”

În primul rând, conceperea conºtientã presupune o înþelegere a comu-
nicãrii între diferite dimensiuni sau nivele ale existenþei. Nu se întâmplã
doar pentru cã ne-o dorim sau pentru cã închidem ochii strâns ºi ne rugãm
pentru ceva, sperând sã ni se asculte ruga. Mai degrabã, trebuie sã poþi
comunica la nivelul de la care provine încarnarea. Comunicarea nu trebuie
neapãrat sã ia forma unei implorãri verbale. În general e un fel de „rugã din
tot sufletul” sau Dorinþã. Noi suntem oricum aceastã dimensiune, deci este
vorba de fapt de o recunoaºtere spiritualã a importanþei celor douã dimen-
siuni ºi de o focalizare a atenþiei pentru o perioadã „acolo” în loc de „aici”.

Desigur o relaþie plinã de iubire, de afecþiune, de acceptare, de respect
ºi de cinstire între viitorii pãrinþi, este de-o însemnãtate primordialã. Dacã
existã aºa ceva, conceperea conºtientã rãmâne doar o chestiune de men-
þinere a acestei idei de „Prezenþã a Fiinþei ºi de abandonare” în momentul
ejaculãrii ºi ceva timp dupã, având în vedere cã dureazã puþin pânã ce
sperma ajunge la ovul. Nu ca ºi cum te-ai concentra doar pânã ce el eja-
culeazã ºi apoi ai spune: „Mmmm ce concepere conºtientã... ce tare.”
Dupã care te întorci pe partea cealaltã, fumezi o þigarã ºi zici: „ªi acum
hai sã ne distrãm de-adevãratelea”, în vreme ce scoþi lanþurile ºi bicele ºi
începe hâþâneala de candelabru.

Fireºte cã aceastã „Prezenþã totalã a Fiinþei” se va duce, ceea ce e fi-
resc, dar intenþia permanentã este ceea ce e necesar ºi care influenþeazã.
Contextul acesta trebuie menþinut o oarecare perioadã de timp, dar nu e
nevoie sã o facã ºi bãrbatul ºi femeia. O persoanã din cuplu poate sã ob-
þinã conceperea conºtientã. Existã însã un plus dacã ambele persoane în-
þeleg ºi se implicã în povestea asta. Se întamplã foarte rar, dar ajutã.

Încercarea de a alege dinainte sexul copilului, prin regim sau alte mij-
loace, e ridicolã. Ce rost are sã ne deranjãm? Cine ne credem noi sã ne
asumãm lucrarea lui Dumnezeu? Sexul copilului este treaba „Marelui
Proces al Evoluþiei Divine”. Cu ce drept decidem noi: „Vreau un bãiat,
vreau o fatã”?

Recomandarea mea este ca înainte, în timpul ºi dupã sarcinã sã ai un
regim alimentar sãnãtos, sã faci miºcare, sã ai grijã de tine, sã gândeºti
sãnãtos ºi sã relaþionezi cu Dumnezeu corect... asta-i tot. Chiar asta e tot.
Cu cât aveþi mai puþine aºteptãri pentru copil (copii) cu atât veþi reuºi
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ca iubirea voastrã, afecþiunea ºi respectul vostru sã rãmânã la aceeaºi
intensitate, fãrã sã fie afectate atunci când ei nu vã împlinesc aºteptãrile.
Lãsaþi-i sã fie aºa cum sunt ºi iubiþi-i „ca atare”, fãrã a pune condiþii de
vreun fel.

Alegerea nu ne aparþine

Nu facem copii din nimic. Ei vin la noi de undeva ºi aºteaptã sã devenim
vehiculul lor în aceastã dimensiune ºi în aceastã viaþã. Conºtienþa fiinþei
care intrã în aceastã încarnare alege timpul ºi locul. Adesea când oamenii
decid sã facã un copil „muncesc” la asta. Uneori, când decidem cã vrem
un copil, chiar devine o muncã. Doar cã nu ne foloseºte prea tare ºi nici
nu-i vreo distracþie.

Într-un proces conºtient de concepere a copilului nu existã ceea ce se
cheamã un accident, atunci când el „vine aici” sau când nu vine. (Cunosc
o doamnã din Germania care a avut mai multe avorturi spontane, chiar
ºi asta nu este ceva accidental.) Posibilul pãrinte poate fi un sfânt, cel mai
bun vehicul din lume, doar cã de fapt copilul alege de ce are nevoie, el face
ceea ce vrea. Treaba noastrã este doar sã avem rãbdare: „Ai nevoie de o
uºã, de o intrare? Iatã-mã, îþi stau la dispoziþie.” Fireºte cã odatã nãscuþi,
trebuie sã-i cãlãuzim, sã-i iubim ºi sã-i sprijinim. Dar imperativul lor esen-
þial este încã activ ºi copilul trebuie sã-ºi gãseascã acest fãgaº, iar noi tre-
buie sã-i permitem sã creascã ºi sã înfloreascã pe acest fãgaº.

ªi totuºi mulþi oameni nu gândesc aºa. Majoritatea adulþilor se uitã
la chestiile astea mititele, dulci, molcuþe ºi numai bune de strâns în braþe
(care sunt maleabile atât psihologic cât ºi comportamental) ºi îºi spun:
„Este al meu ºi îl iubesc atât de mult ºi o sã fac numai lucruri bune pentru
copilaºul ãsta!” Copilul însã deja ºtie ce are nevoie sã facã pãrintele pen-
tru el. Copilul ºtie deja tot ceea ce urmeazã sã-i spunem. Traseul e deja de-
senat. El ºtie deja când o sã ia o bãtaie de la mama lui, ori când o sã-ºi iasã
tatãl sãu din fire.

Întregul proces este întru totul o magie! Trebuie sã avem încredere în
aceastã magie, altfel va fi extrem de frustrant, de exemplu: „Trebuie sã fac
sã se întâmple treaba asta. Copilul meu trebuie sã fie aºa... sau altfel...”.
Suntem implicaþi, suntem complet absorbiþi de niºte împrejurãri întru
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totul magice, la nivelul nostru de maturitate. (Dintr-o perspectivã mai
înaltã, nu-i vorba de magie, ci de ºtiinþã; dar din perspectiva noastrã este
mai presus de înþelegerea noastrã). Trebuie sã acceptãm ºi sã îmbrãþiºãm
acest proces, sã-i îngãduim sã se desfãºoare folosindu-ne pe noi doar ca
niºte „rame” ale unei „fotografii”.

O rãspundere extraordinarã

Când un bãrbat impregneazã o femeie, el e foarte mândru de asta, de
parcã nu toþi bãrbaþii ar fi din naºtere capabili de aºa ceva sau de parcã
ar fi vreo faptã de vitejie în rãzboi, sau de mare bãrbãþie. De fapt nu-i
mare scofalã, orice bãrbat are dotarea necesarã. Orice mascul, om sau
animal, poate face copii sau pui. Bãrbaþii însã cred cã au fãcut un lucru
extraordinar, care-i transformã în ceva de o importanþã covârºitoare,
totul nefiind decât un impuls neurotic în toatã splendoarea lui.

Fireºte existã ºi o laturã ne-neuroticã, care este profund activatã de
rãspunderea de a fi cãlãuzã pentru cineva care în 50 de ani, ar putea sã
þinã în palmã echilibrul lumii. Imaginaþi-vã cã el, copilul vostru, ar fi cel
care ar sta cu degetul pe „butonul roºu” aºteptând sã înceapã sau sã anunþe
al Treilea Rãzboi Mondial. Cu siguranþã cã vã veþi dori un copil cu un simþ
al perspectivei ºi cu integritate totodatã. Probabil cã n-ar ajunge în funcþia
asta dacã ar fi integru, dar asta e doar teoretic. Politica ºi filozofia socialã
sunt o cu totul altã chestiune, aºa cã hai sã nu ne bãgãm în aºa ceva!

Responsabilitatea de a fi tatãl sau mama unui copil constã în a ºti cã,
în timp ce de fapt copilul nu este al nostru, noi rãmânem în continuare rãs-
punzãtori pentru formarea lui, pentru educarea lui, pentru ca respectivul
copil sã devinã o fiinþã umanã conºtientã ºi înþeleaptã la vârsta adultã (în
mãsura în care e posibil) ºi nu doar un încrezut posesiv (aºa cum sunt
adulþii obiºnuiþi din ziua de azi) sau vreun psihopat.

INFLUENÞE ÎN PERIOADA SARCINII

Pe perioadã sarcinii, ºi de fapt tot timpul, naºterea trebuie abordatã dintr-o
perspectivã entuziastã, palpitantã ºi misterioasã. Doar se întâmplã sã aparã
o viaþã! Rãmâne un mister splendid ºi de nepãtruns. Prin urmare, dacã un
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copil întreabã: „Cum se naºte bebeluºul?”, rãspunsul ar putea fi: „Numai
Dumnezeu ºtie! Sperma ºi ovulul se contopesc, dar asta în sine nu creeazã
o fiinþã umanã. Aºa se produce doar vehiculul.” Naºterea trebuie întot-
deauna sã fie ceva ce se aºteaptã cu nerãbdare, atât mental cât ºi ca ati-
tudine, dar ºi în discuþiile cu ceilalþi, copii ºi adulþi. 

Femeile au tendinþa sã fie foarte emoþionate, sã strãluceascã de frumu-
seþe, minunându-se cu mult romantism ºi sentimente (ca sã nu mai vor-
bim de hormonii turbaþi), în vreme ce bãrbaþii ajung sã creadã cã e de la
sine înþeles ºi uneori sã-i plictiseascã atâta agitaþie. Naºterea înseamnã
întotdeauna o nouã viaþã, e un lucru minunat, cu adevãrat îþi dã fiori.
Starea asta ar trebui sã fie dincolo de diferenþele de sex, nivel cultural sau
tendinþe personale.

Oamenii n-ar trebui sã stea pe lângã o gravidã, împãrtãºindu-i niºte
poveºti de groazã despre o mamã sau o sorã nefericitã în timpul unei sar-
cini dureroase, urmatã de un travaliu oribil prin care au trecut ambele.
Femeile uneori vorbesc cu gravida astfel: „Lasã cã þie o sã-þi fie bine, dar
mama când a nãscut, oh ce de probleme a avut.” Nu numai cã este o do-
vadã de lipsã de tact, este ºi o dovadã de prostie. Aceste discuþii nu se
cuvin nicicând ºi cu atât mai puþin în plinã sarcinã. Trebuie depus tot
efortul pentru a fi în mijlocul unor oameni plãcuþi, cu care sã se discute
despre Dumnezeu ºi Viaþa Divinã, despre frumuseþe, despre încântare,
bucurie, despre sãnãtate ºi vitalitate. În timpul sarcinii nu e nicio dife-
renþã faþã de restul timpului!

Uneori rudele sau alþii pot avea niºte prejudecãþi împotriva naºterii
naturale sau a altor alegeri pe care le poþi face ca pãrinte în timpul sarci-
nii sau pe termen lung. Un prieten de-al meu a decis sã nu spunã familiei,
bunicilor º.a.m.d. cã se intenþioneazã o naºtere acasã. În schimb, li s-a spus
cã o sã fie o naºtere obiºnuitã la spital, ºi toþi au fost foarte fericiþi, încântaþi
ºi încurajatori. Dupã naºterea copilului rudele au zis: „Ce?! Aþi nãscut
acasã? ªi totul a fost bine?” Când prietenul meu i-a asigurat cã e totul bine,
s-au liniºtit. Dacã ar fi ºtiut dinainte ar fi spus: „Nu trebuie sã faceþi asta!
Vã trebuie un doctor...” Nu numai cã ar fi fost îngrijoraþi, dar ar fi cople-
ºit-o pe mama însãrcinatã cu temerile lor, cu îndoielile, cu comentariile
lor. Astfel toatã lumea a fost încurajatoare pânã la capãt ºi fericitã. Este
extrem de important sã existe un mediu larg, cât se poate de încurajator la
adresa pãrinþilor, unul fãrã tensiuni, amãreli, neînþelegeri ºi scandaluri.
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În general, pentru cã sistemul prin care e sprijinitã viaþa în pântec cade
întru totul în rãspunderea mamei iar copilul n-are nici o treabã cu el,
perioada respectivã este mai mult decât confortabilã pentru copil, el n-are
nimic de fãcut, aceastã perioada fiind una de senzaþii nonlineare pure, de
colectare de date, de o binecuvântare unicã, este viaþã fãrã motiv sau fãrã
vreo solicitare neuroticã. Singurul lucru care poate tulbura confortul aces-
tei perioade, sunt niºte stãri emoþionale puternice, sau folosirea excesivã
a unor droguri de naturã chimicã care afecteazã sistemul nervos. Dacã
mama foloseºte un medicament, un sedativ, copilul se naºte dependent
deja de aceastã sedare. Emoþiile puternice, cum ar fi ura, furia ºi depresia
trebuie ºi ele evitate întrucât creeazã o anumitã chimie la nivel de creier
ºi corp, care ameninþã sãnãtatea fiinþei. Pentru unele femei, dezechilibrul
chimic al organismului poate duce la avort, dar de obicei nu este un dozaj
suficient de mare cât sã ducã la o întrerupere de sarcinã. Pe cât se poate,
mama trebuie sã încerce sã evite stãrile de stres care ar încuraja acest tip
de chimie.

Nu e nevoie sã ne facem prea multe griji cã ar trebui sã mâncãm ali-
mentele cele mai sãnãtoase în timpul sarcinii. Dacã o femeie se ia dupã
zeloºii care se inspirã din cãrþile de sãnãtate cu ce trebuie sau nu sã mã-
nânce, când aºteaptã un copil, ea va ajunge sã se preocupe într-atâta
despre ce anume nu trebuie sã mãnânce în sarcinã ºi chiar sã-ºi facã griji
în privinþa pâinii pe care sã o mãnânce, încât asta o va face sã nu fie su-
ficient de destinsã ºi nu se va mai bucura de sarcinã. Ea ar trebui sã mã-
nânce doar alimente de bazã, sãnãtoase, proaspete ºi curate, fãrã prea
multe chimicale ºi aditivi. La urma urmelor care este procentajul copiilor
nãscuþi cu defecte, din pricina unui regim oarecare când se ºtie ce prost se
mãnâncã în America zilelor noastre? Aproape zero, sau este atât de mic
încât devine nesemnificativ ca statisticã. De ce se nasc copii cu defecte?
Datoritã pãrinþiilor dependenþi de droguri, alcoolici sau mamelor
fumãtoare, mamelor ºi taþilor abuzivi fizic, medicamentelor care se iau
pentru diverse boli sau mutaþiilor apãrute datorate radiaþiilor º.a.m.d. Aºa
se ajunge la copiii nãscuþi cu defecte. ªi nu din cauzã cã a fost coloratã
artificial brânza din supermarket sau din cauza conservanþilor din pâinea
cu grâu integral. Pãtrunjelul, din câte ºtiu, duce la pierderea sarcinii. Ai
idee câte femei nu ºtiu asta ºi mãnâncã frunze de pãtrunjel, chiar o datã
sau de douã ori pe sãptãmânã, pe peºte sau în salate? Am fost terorizaþi
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de reforma din industria alimentelor sãnãtoase. Un asemenea fundamen-
talism se poate baza pe date cu o oarecare valabilitate, doar cã poate de-
veni contra-productiv sã fii prea îndârjit.

De-a lungul perioadei de sarcinã, comunicarea cu copilul e un alt
aspect extrem de util al unei educaþii conºtiente. Ar trebui sã spunem
ceea ce spunem de obicei cuiva cu care stãm de vorbã „A fost bun micul
dejun azi-dimineaþã?“ sau ceva în genul ãsta. În esenþã ne adresãm
copilului în acelaºi fel în care am vorbi unui adult. Nu e absolut necesar
sã fie o abordare verbalã, dar fireºte cã vibraþiile vocii noastre, atitudinea
noastrã, vor avea un efect suplimentar alãturi de comunicarea fizicã. Poþi
spune lucruri de genul „Noi aºteptãm cu nerãbdare sã te naºti” sau „Ce
minunat din partea ta cã vii sã stai cu noi”.

Fireºte e de la sine înþeles cã se vor spune lucruri pozitive, sãnãtoase ºi
încurajatoare. De exemplu, când existã un moment de adoraþie, sau vreun
alt eveniment cu adevãrat minunat, împãrtãºiþi-l copilului. Spuneþi-i poves-
tiri eroice ºi mitice. Comunicaþi cu el de la bun început. [Nota editorului:
Subiectul folosirii limbajului când sunt copii de faþã, va fi analizat mai atent
în capitolul 8, A spune adevãrul: limbaj ºi sinceritate].

Bebeluºul din burticã „aude” totul. De exemplu, dacã pãrinþii sunt
întrebaþi „Ce vã doriþi, un bãiat sau o fatã?” ºi amândoi se uitã unul la ce-
lãlalt ºi zic „Orice numai sãnãtos sã fie, dar de fapt ne dorim o fetiþã”,
fetusul simte asta. E imposibil sã îl izolezi chiar ºi de prejudecãþile subtile
de acest tip. Trebuie sã fim foarte limpezi în gândurile noastre, faþã de
aºteptãrile, dorinþele ºi nevoile inconºtiente. Limpezimea sau sinceritatea
fãrã margini, precum ºi inteligenþa care derivã din asta, sunt soluþia idealã
pentru a reduce influenþele asupra conºtienþei ºi psihologiei sugarului.
S-ar putea sã vã întrebaþi dacã un nenãscut sau un sugar reacþioneazã mai
degrabã la cuvintele spuse pe gurã sau la o comunicare psihicã mai subtilã,
care se ascunde în spatele cuvintelor. Rãspunsul ar fi „da” la ambele. Co-
municarea psihicã e mai puternicã în stadiile de început, în termeni com-
portamentali. Creierul înregistreazã exact limbajul, iar când copilul începe
sã înveþe limba, creierul se întoarce în trecut ºi începe sã interpreteze ce
a auzit înainte ca respectivul copil sã fi ºtiut mãcar ce înseamnã o limbã. 

Per total, starea sau dispoziþia în jurul naºterii nu trebuie sã difere de
mediul vieþii obiºnuite, exceptând câteva detalii clare. Trebuie întotdeauna
sã trãim, sã gândim ºi sã fim în aºa fel încât sã susþinem perioada de
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sarcinã ºi naºterea, dând dovadã de bunãtate, atenþie însoþitã de iubire
ºi afecþiune cãtre semeni, cãtre alþi copii ºi prieteni, cãtre proprii pãrinþi
ºi aºa mai departe. Toate acestea se înregistreazã ºi conteazã pentru ceea
ce va urma, în copilãrie ºi la vârsta adultã, în inconºtientul persoanei de-
finindu-l ca psihologie. Dacã nu trãim în acest fel dinainte, atunci când
vom ajunge pãrinþi cu atât mai mult trebuie sã ne amintim sã acordãm
atenþia necesarã nevoilor lor esenþiale, tocmai pentru cã naºterea este un
eveniment atât de important. Adesea, ea zdruncinã existenþa noastrã
tihnitã ºi zonele neanalizate atent ale vieþii noastre obiºnuite.

Starea de bunãtate, generozitate ºi înþelegere trebuie menþinutã din
momentul în care se naºte copilul, dar trebuie sã existe ºi înainte în felul
în care este tratatã mama pe perioada sarcinii. Când aveam ºaisprezece
ani (sau chiar ºi la douãzeci ºi cinci) în capul meu trãiam cu impresia cã
femeile sunt foarte puternice când aduc copii pe lume: pot munci pânã la
douã sãptãmâni înainte de naºtere. Dupã care se duc, se întind pe pat ºi
iese copilul, iar apoi dupã câteva ore se simt deja bine ºi se întorc la muncã.
Eram un nenorocit de misogin bine ascuns (poate cã încã mai sunt). Însã,
din experienþa comunitãþii noastre (nu doar cu femei de treizeci sau pa-
truzeci de ani, ci ºi cu cele de douãzeci) am înþeles cã uneori mama poate
rãmâne în pat câteva luni ca sã ocroteascã sãnãtatea ei ºi a copilului.
Atunci s-a ivit o idee extrem de importantã pe care am luat-o în consi-
derare: Cum este tratatã femeia de familie ºi de cei care ar trebui s-o ajute
atâta vreme cât e la pat? E oare tratatã ca ºi cum ar fi în vacanþã deºi ar
trebui sã fie la muncã? I se neagã nevoia de odihnã? Sau e tratatã ca ºi
când se aflã într-o situaþie delicatã, recunoscându-se faptul cã are nevoie
de îngrijire ºi atenþie? Într-un fel sau altul toate acestea sunt comunicate
copilului. Cine ºtie oare când începe copilul sã înþeleagã ce înseamnã
bunãtate, generozitate ºi compasiune? Cu siguranþã cã înainte de naºtere. 

Metode contraceptive 

Am publicat odatã un numãr satiric al revistei comunitãþii noastre în
care se regãseau o serie de caricaturi. Una dintre ele mã descria extrem
de furios, cu pãrul vâlvoi, scãpat de sub control. O femeie foarte însãrci-
natã, care pãrea copleºitã, care avea ºi trei copii care i se agãþau de fustã,
îmi spunea „Vrei sã spui cã ar trebui sã folosesc protecþie de fiecare datã?”
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În general, metodele contraceptive naturale sunt cele mai indicate. De
obicei folosim acest tip de prezervativ feminin supranumit ºi diafragma
cu aplicare cervicala care se fixeazã direct pe colul uterin ºi dacã trebuie
neapãrat o protecþie suplimentarã, prezervativele obiºnuite ºi nu niºte
mãsuri radicale gen sterilizarea chirurgicalã sau yoga sexualã. Unii bãrbaþi
se pricep foarte bine sã îºi stãpâneascã ejacularea, iar altora nu le reuºeºte
deloc. (Ca sã o spun pe ºleau, faptul cã nu se pot reþine nu înseamnã cã
trebuie neapãrat sã se descarce înãuntru). Am auzit cã mijloacele con-
traceptive din ierburi combinate cu mãsurarea temperaturii ºi a bioritmu-
lui sunt niºte soluþii total eficiente. Eu oricum sunt cam sceptic, pentru
cã ºtiu cã existã femei care au rãmas însãrcinate în timpul sau imediat
dupã menstruaþie, ar mai fi ºi cazurile când cele trei tipuri de mijloace
contraceptive au fost utilizate simultan (prezervativul de col uterin, cel
obiºnuit ºi spermicidul) ºi femeile tot au rãmas gravide. Dacã o fiinþã îºi
doreºte suficient de tare sã se nascã, gãseºte sigur calea. Cu toate acestea,
cu cât suntem mai puþin atenþi sau mai fãrã griji, anumiþi factori
inconºtienþi vor determina apariþia sarcinii ºi nicidecum cei conºtienþi. 

Unii spun cã atâta vreme cât femeia alãpteazã nu poate concepe. Acest
lucru este de obicei valabil pentru majoritatea femeilor cam doi-trei ani,
deºi sunt ºi unele care pot rãmâne imediat dupã naºtere, chiar dacã alãp-
teazã din plin. Deci, depinde.

Cred cã este o situaþie dificilã sã rãmâi din nou însãrcinatã înainte ca
primul copil sã umble deja, dar distanþa între naºteri e pânã la urmã o ale-
gere personalã. Cum povara grijei faþã de copii cade de cele mai multe ori
asupra mamei, este logic cã ea ar trebui sã decidã. Dacã vrea cineva cinci
copii, la câte un an distanþã, e cam exagerat. Cred cã poþi sã ai doi copii
foarte mici ºi sã le oferi amândurora tot ce le trebuie; dar chiar ºi aºa este
greu pentru cei mai mulþi. Nu suntem cu toþii pãrinþi înnãscuþi, dar ne
putem pregãti sã devenim niºte pãrinþi minunaþi dacã ne asumãm sincer
sã facem sacrificiile care pot apãrea ºi salturile de maturitate cerute.

NAªTEREA

Adulþii comunitãþii noastre au analizat pe larg (prin metode psihologice,
prin studierea de sine profundã, dar ºi prin revelaþii personale) efectele
grave ale unei naºteri traumatizante inutile pe care le-au simþit asupra lor
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ºi cum ar putea fi ele eliminate la copiii nou-nãscuþi. Pentru a stabili ºi a
menþine o tradiþie a valorilor umane reale ºi fireºti, cum ar fi bunãtatea,
generozitatea, sãnãtatea fireascã ºi vitalitatea, este de o importanþã capi-
talã sã dezvoltãm o practicã înþeleaptã ºi consecventã referitoare la naº-
terea ºi creºterea copiilor. Acest subiect ar trebui sã fie un obiect de
studiu serios nu numai pentru cei ce urmeazã a fi pãrinþi, ci ºi pentru toþi
membrii tuturor comunitãþilor sociale, alternative, spirituale, tribale sau
civice. O culturã potrivitã a naºterii presupune înþelegere ºi sprijin din
partea comunitãþii privitã ca un întreg spre a deveni o prezenþã eficientã
pentru copii în slujba cãrora ar trebui sã se afle. 

Naºterea pe cale naturalã

Adesea am vorbit despre nevoia de a aduce copii pe lumea asta în aºa fel
încât sã fie pregãtiþi pentru o împlinire totalã a capacitãþii lor ca fiinþe
umane. Naºterea idealã este fireºte, înainte de toate, cea naturalã. Me-
dicamentele folosite de mamã pot afecta dezvoltarea trupeascã normalã
a copilului. Tipic pentru societatea noastrã, naºterea modernã convenþio-
nalã precum ºi aºa numita „health care” a ajuns sã fie o instituþie care se
autoserveºte ºi care uneori neagã în mod agresiv realitãþile unei dezvol-
tãri umane pozitive ºi pline de energie vitalã. 

Comunitatea lui Steven Gaskin din Tennessee se numea Ferma (ºi
continuã sã existe sub acest nume). La un moment dat a existat o regulã
pe care au fãcut-o cunoscutã ºi anume cã orice femeie care doreºte sã
nascã natural poate veni la Fermã spre a fi îngrijitã ºi tratatã, iar cine nu
vrea copilul îl poate lãsa la Fermã, comunitatea de acolo având grijã de
el. Când mama îºi dorea copilul înapoi putea veni sã ºi-l ia. Aceastã
regulã a dãinuit mulþi ani, dar în cele din urmã, pentru cã foarte mulþi
copii erau lãsaþi acolo de mamele lor bune, comunitatea a trebuit sã
restricþioneze sistemul. 

Multe lucruri interesante se pot afla citind cartea lor despre naºterea
naturalã cu moaºã (Spiritual Midwiferi de Ina May Gaskin). Lista naºteri-
lor cu probleme de la Fermã era atât de scurtã, încât autoritãþile medicale
n-au dat crezare acestor date. ªi, totuºi, rezidenþii de acolo au fost nevoiþi
sã creeze o clinicã modernã din toate punctele de vedere care sã includã
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incubatoare cu oxigen pentru naºterile premature doar spre a satisface
cerinþele autoritãþilor, deºi existau medici cu diplomã ºi asistente cu ºcoalã
în zona respectivã. Foarte puþini apãrãtori ai maternitãþilor convenþionale
au crezut cã aceºti oameni pot face atâtea prin naºterea naturalã ºi cât de
eficienþi sunt. (Dupã trei sau patru mii de naºteri, devii expert!) Munca
lor a devenit atât de relevantã pe plan statistic încât a ajuns o sursã
nepreþuitã de informaþii de sãnãtate. La un moment dat chiar ºi un jurnal
medical canadian a inclus datele de la Fermã în statisticile sale.

Ce s-a întâmplat la Fermã este o dovadã excelentã cã naºterea nu e o
„problemã”. Este în construcþia omului ºi e menitã sã se facã uºor ºi pe cale
naturalã. Când o mamã concepe ºi se îngrijeºte conºtient ºi când viaþa
femeii corespunde legilor ºi principiilor universale, naºterea va fi de obicei
una cât se poate de uºoarã ºi de naturalã. Fireºte, cu unele excepþii. Une-
ori chiar ºi în cele mai bune situaþii, cu o atitudine mentalã idealã, cu o
sãnãtate de fier ºi o pregãtire adecvatã a mamei însãrcinate, poate fi ne-
cesarã spitalizarea sau cezariana. În aceste cazuri, starea mentalã a femeii
trebuie sã fie una de acceptare ºi cu deschiderea de a rãmâne în legãturã
psihicã cu copilul (ºi nu de refuz sau de abandonare a momentului naº-
terii), toate aceste lucruri conteazã enorm.

La naºterile pe care le-am vãzut eu, procesul a fost unul foarte clar, iar
dificultãþile (sau lipsa lor) mai mult decât evidente. Într-unul dintre ca-
zuri, femeia nu avea niciun fel de educaþie în privinþa naºterii, în schimb
era extrem de emoþionatã ºi superstiþioasã. A trebuit sã meargã la spital,
unde travaliul a fost extrem de îndelungat, iar naºterea propriu-zisã cum-
plit de dureroasã. Ani de zile dupã, dacã îi pomenea cineva ceva de naº-
tere se încrunta toatã ºi spunea „O, Doamne, e o oroare.”

ªi veriºoara mea primarã a avut o naºtere dificilã, foarte dureroasã ºi
cu un lung travaliu (ea este extrem de încordatã ºi asta ar fi putut sã fie
un factor agravant). Înainte de naºtere, era în favoarea celei naturale ºi
alãptatului. Dar dupã naºtere era limpede cã nu o sã mai treacã prin aºa
ceva spunând: „Dacã ar fi sã mai fac un copil, vreau sã mã anestezieze,
cezarianã... nu-mi pasã. Doar sã scap mai uºor.” Nici nu îi trecea prin
cap cã ar putea gãsi o soluþie pentru o naºtere mai uºoarã.

În ambele exemple, femeile erau complet nepregãtite pentru o naºtere
naturalã. Anterior, ducând o existenþã extrem de permisivã, bãtându-ºi
joc de propriul trup ºi iubindu-ºi exagerat propria persoanã, nu le-a
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preocupat ce înseamnã naºterea ºi ce presupune ea, nu erau dispuse sã
cedeze nevoilor unor asemenea momente ºi nici nu intra în conceptele
lor ideea de a servi „altcuiva”, în cazul dat nici mãcar propriului copil. Mã
întristeazã mereu sã aflu câþi oameni sunt aºa ºi anume cã pentru ei,
exigenþele naºterii ºi creºterii unui copil sunt de-a dreptul antagonice în
raport cu viziunea lor faþã de lume (mã refer aici la viziunea lor faþã de
propria existenþã izolatã, nu la un punct de vedere politic). Practic nu
sunt dispuºi sã facã absolut nimic ca sã se ridice la acest grad de conºti-
entizare al speciei umane.

În alte douã naºteri pe care le cunosc foarte bine, situaþia a fost total
diferitã. Femeile de-abia aºteptau sã nascã. Ambele trãiserã într-o relaþie
foarte bunã cu propriul trup ºi cu conºtiinþa lor, erau entuziasmate, nu se
temeau deloc, erau pregãtite, gata sã respire ºi sã nascã la ele acasã, fãrã
sã-ºi imagineze vreun obstacol. Ambele naºteri au fost uºoare ºi plãcute,
orice stres sau durere au fost reduse de anticiparea naºterii ºi a materni-
tãþii, prin urmare totul a fost abordat cu seninãtate ºi maturitate. 

Aproape orice femeie, cu rare excepþii, dacã este pregãtitã ºi se aflã
într-un context convenabil, poate naºte natural acasã cu un minim dis-
confort. Asta însã presupune niºte prieteni veseli, pozitivi, sãritori, dar ºi
o familie ºi o comunitate pe mãsurã. La primul copil existã tendinþa sã fii
puþin temãtor ºi sã ai emoþii, dar nu în sens negativ, ci anticipative, ne-
ºtiind cum o sã fie ca experienþã proprie.

Disciplina este un element esenþial pentru cã vor fi momente în tim-
pul travaliului în care femeia s-ar putea sã aibã impresia cã „Nu mai suport
nicio clipitã!” ºi totuºi trebuie sã meargã mai departe, iar majoritatea
femeilor au aceastã disciplinã a unui comportament formidabil, mãreþ. În
zilele noastre, sã fii „mãreþ” este ceva ce era obiºnuinþã pentru femeile
din antichitate. Ele pur ºi simplu mergeau mai departe!

Desigur cã existã ºi alternativã – o rahianestezie; sau sã þi se taie burta
ºi sã þi se scoatã copilul. Din pãcate, chiar atunci când e mai mare nevoie
de disciplinã, personalul spitalului îþi oferã alternativã. În zilele noastre,
femeia nu mai trebuie sã treacã prin travaliu. Poate fi îndopatã cu medi-
camente, cu calmante ºi adusã într-o stare de inconºtienþã. Dar diferen-
þele dintre naºterea naturalã versus naºterea în care mama se aflã într-o
stare de inconºtienþã sunt profunde.
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Transcenderea identificãrii cu trupul

Condiþiile naºterii unui copil afecteazã major copilul, respectiv identifi-
carea pe care o va avea copilul cu forma sa umanã. Asumarea întrupãrii
(naºterii ca fiinþã umanã) presupune cã fiinþa va fi responsabilã pentru
un organism total diferit faþã de cel anterior încarnãrii. Implicaþiile includ
necesitatea transcenderii unei identificãri iluzorii care de obicei se face
cu trupul. Orice fiinþã va avea tendinþa sã se identifice la nivelul grosier
de manifestare ºi cum trupul este nivelul cel mai fizic al încarnãrii umane,
tindem sã ne identificãm cu trupul ca ºi cum el exclusiv, este ceea ce
suntem noi în totalitate, inclusiv conºtienþa noastrã. Mulþi savanþi susþin
cã ºi conºtienþa este o funcþie chimicã a creierului nostru. Noi nu suntem
de acord cu asta. Responsabilitatea unei fiinþe umane este sã depãºeascã
identificarea cu limitãrile care nu sunt, în esenþã, nimic mai mult decât
rezultatul neînþelegerii adevãratei condiþii umane. 

E nerealist sã transcenzi trupul în sine. De fapt este chiar o prostie. Dacã
îþi zbori creierii, transcenzi trupul, nu? Dar a transcende identificarea cu
trupul ºi sã vezi dincolo de iluzia cã el este întreaga fiinþã, asta este ce e
necesar pentru a deveni tot ceea ce este posibil ca fiinþã umanã. Asta este
o responsabilitate majorã! Toatã pregãtirea ºi educaþia noastrã, toatã ºcoala
este orientatã spre identificarea cu trupul sau spre identificarea cu psiho-
logia noastrã. Chiar sã înveþi sã scrii ºi sã citeºti, aºa cum o facem noi, se
adreseazã tot numai nivelului grosier de manifestare. Transcenderea iden-
tificãrii cu trupul, prin urmare, oricât de dificilã ar fi, are niºte implicaþii
majore, cum ar fi încetarea actelor de cruzime, a bigotismului ºi a violenþei
în lume. Dificultatea aduce ºi niºte avantaje evidente. Cu cât e mai uºor
sã reuºeºti ceva într-o anumitã reîncarnare, cu atât satisfacþia spiritualã e
mai micã. Sigur cã pare cam simplist exprimat, dar e ca ºi cum am câºtiga
niºte puncte spirituale; iar ca fiinþã umanã existã permanent posibilitatea
de a construi un cont bancar energetic, imens ºi subtil (în vreme ce pentru
alte forme de viaþã, anumite animale, plante sau obiecte, nu existã).

Condiþiile propriu-zise ale naºterii pot afecta în mod direct manifes-
tarea cuiva în viaþã, în termeni psihologici. O moaºã localã ne-a povestit
odatã despre o naºtere la spital în care noul nãscut pur ºi simplu a alu-
necat din mâinile doctorului ºi s-a lovit de podea, direct în cap. Din feri-
cire copilul a supravieþuit, dar cuiva nãscut în asemenea situaþie îi va fi
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foarte greu sã transceadã identificarea cu trupul sãu. ªi o asemenea în-
tâmplare este mai mult decât banalã în situaþia unei naºteri convenþio-
nale, chiar dacã nu ne vine a crede.

Cu cât trupul este mai direct atacat la naºtere, cu atât fiinþa simte cã
este in pericol sã disparã mai rapid, prin urmare, identificarea cu trupul
devine mult mai puternicã, lumini orbitoare, mult zgomot, o manevrare
brutalã, toate contribuie la intensificarea „crampei”.1 În imaginaþia fiinþei,
trupul preia rolul de vehicul al „supravieþuirii” în loc sã fie un cadru, un
suport pentru conºtiinþã, care în sine nu poate fi eliminatã.

Influenþele

O situaþie idealã de naºtere este cea liniºtitã, calmã ºi neînsoþitã de
persoane zgomotoase, agitate sau de gurã-cascã. Orice persoanã prezentã
trebuie sã aibã înþelegerea misterului naºterii ºi sã aibã respect ºi vene-
raþie pentru procesul în sine, sã rezoneze perfect ºi sã o accepte pe femeia
însãrcinatã ºi convingerile ei de viaþã. O nouã fiinþã iese la ivealã ºi asta
presupune respect ºi onoruri! Pãrinþii, moaºa ºi orice ajutor de-al moaºei
ºi maximum (cel puþin ãsta este sentimentul meu) încã douã persoane,
prieteni adevãraþi, oameni cu care atât mama, cât ºi tata se simt bine,
sunt mai mult decât de ajuns. Una dintre persoane sã fie gata sã alerge
dupã apã, sã facã niºte cumpãrãturi, sã rãspundã la niºte întrebãri, sã se
ocupe de telefon ºi sã pãstreze ordinea fireascã a lumii de afarã. Cealaltã
persoanã este acolo companie bunã, sã încurajeze copilul ºi pãrinþii. Tatãl
trebuie sã o ajute pe mamã sã nu uite sã respire (ca sã uºureze travaliul)
ºi s-o ajute sã-ºi aminteascã despre ce se întâmplã. Din pãcate nu se în-
tâmplã aºa chiar întotdeauna. La niºte cursuri pentru pregãtirea naºterii,
de exemplu, venea un tip a cãrui nevastã era în opt luni ºi jumãtate (în
douã sãptãmâni trebuia sã nascã) ºi ea era îngrozitã. De o viaþã mama ei
îi spusese doar niºte poveºti de groazã despre naºtere ºi totuºi ea vroia sã
nascã natural. Soþul ei, pe de altã parte, era total insensibil. Pentru el
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totul nu era decât un motiv de enervare. De câte ori ea îi punea câte o
întrebare, el se enerva ºi spunea pe un ton dezgustat ºi critic „Ce naiba
vrei! De ce n-o asculþi pe moaºã?!” Acest tip de situaþie nu e prea plãcutã
pentru fiinþa care urmeazã sã se nascã ºi care simte la propriu, instinctiv,
astfel de tipare ale pãrinþilor sau ale altor adulþi apropiaþi din spaþiul
familiei actuale.

Este foarte important contextul întreþinut de cei aflaþi în încãpere,
pãrinþii ºi alte persoane care aºteaptã copilul. Fireºte cã toþi cei aflaþi acolo
trebuie sã fie atenþi ºi primitori. Dacã toatã lumea este nervoasã, dacã n-are
nimeni încredere în moaºã ºi n-auzi decât critici ºi nemulþumiri sau dacã
mama nu vrea copilul din diverse motive, cum ar fi convingerile morale
(faptul cã e împotriva avortului) sau dacã a fost obligatã sã ducã sarcina
pânã la capãt ºi se teme, identificându-se cu durerea ºi conflictele ei in-
terioare, toate acestea cu siguranþã cã nu sunt niºte circumstanþe ideale. 

Dacã cei din încãpere simt ce se întâmplã ºi sunt realmente inspiraþi de
misterul naºterii, de marele mister al existenþei (ºi nu doar de bucãþica asta
de carne ºi sânge care iese din altã bucatã mai mare de carne ºi sânge, ci
pentru cã o fiinþã vie care este contopitã cu Sursa Divinã reuºeºte
reîncarnarea), acest lucru este extrem de preþios. Fiinþa nãscutã „primeºte”
subiectiv aceastã comunicare ºi este profund impresionatã de ea, la nivel
celular.

~

Unii se întreabã dacã n-ar trebui sã existe niºte ceremonii la naºterea
copilului. Încerc întotdeauna sã mã bizui pe ideea de simplitate. Sigur
cã unora s-ar putea sã le placã lumânãrile ºi sã facã tot felul de ritualuri,
cum ar fi cel al pãmântului, al focului, al vântului ºi al apei pentru puri-
ficarea copilului (oricare dintre aceste forme este valabilã), dar eu tind
sã mã bazez esenþialmente pe Divinitate. Încrederea fundamentalã în
Divinitate poate include niºte ritualuri minime, eventual o rugãciune de
bun venit, dar nu presupune o cantitate enormã de procedee tehnice sau
o activitate ritualã îndelungatã. O rugãciune simplã e de ajuns. (N-aº
recomanda ca moaºa sau ajutorul ei sã spunã aceastã rugãciune. O poate
face tatãl, dar e util sã mai fie cineva în caz cã tatãl are vreo altã treabã.)
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Dacã pãrinþii ºtiu acum cã au o rãspundere pentru o fiinþã care are ne-
voie de cultura potrivitã în care sã se dezvolte ºi dacã ei se concentreazã
pe influenþele corecte ºi obiective, aceasta reprezintã partea cea mai im-
portantã. Dacã respectivul copil creºte ºi constatã cã pãrinþii au o relaþie
corectã, potrivitã cu Dumnezeu ºi Viaþa în general, va avea ºi el o relaþie
corectã, potrivitã cu Dumnezeu ºi Viaþa. Dacã pãrinþii nu au aºa ceva,
oricâte ritualuri ar fi, copilul va renunþa la ele de îndatã ce va avea vârsta
necesarã; aºa cum majoritatea dintre noi renunþãm la creºtinism sau iu-
daism, sub o formã sau alta, de îndatã ce suntem suficient de independenþi
ca sã scãpãm de ele.

~

Ca mediu fizic al unei naºteri aº prefera o încãpere simplã ºi amenajatã
cu gust. Dacã e vorba de dormitorul pãrinþilor, ceea ce poate fi recoman-
dat, nu trebuie sã fie sertare deschise, haine care sã atârne, diverse chestii
pe pereþi, bibelouri pe ici, pe colo sau ghivece multe ºi mici cu flori pe
pervazurile ferestrelor. Dacã pãrinþii fac parte dintr-un grup spiritual,
ideal ar fi sã existe niºte însemne sacre în încãpere. Camera trebuie sã fie
liniºtitoare ºi primitoare ºi nu una cu tapet violet cu argintiu ori cu oglinzi
pe tavan, etc. Prefer culori liniºtite, un verde sau un albastru pastel (fa-
vorita mea fiind un galben pai). Trebuie sã fie o încãpere în care sã se fi
practicat comuniunea sexualã, ºi nu un spaþiu unui permanent abuz in-
terpersonal al unor frãmântãri, probleme ºi crize. (Fireºte cã dacã asta ar
fi situaþia, un asemenea cuplu trebuie sã fie complet inconºtient sã mai
facã ºi un copil.)

Nu sunt de acord cu muzica nici mãcar dacã e una liniºtitã, romanticã
(ºi în nici un caz muzicã electronicã sau „new age”). Dacã oamenii doar
vorbesc ºi se stabileºte o stare de comuniune reciprocã, bucurându-se ºi
sãrbãtorind acest eveniment al naºterii, e îndeajuns. 

~

Pãrinþii au niºte roluri bine definite la naºtere. Rolul mamei este sã îºi
aminteascã mereu ce se întâmplã ºi sã nu se rãtãceascã în proiecþiile
personale subiective, în speranþe, fantezii ºi nãluciri, fie din plãcere, fie
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din durere. Mama trebuie sã-ºi pãstreze un contact psihic clar cu copilul,
adresându-se lui chiar în timpul naºterii cu ceva de genul „Simt cã eºti
gata sã ieºi ºi este minunat, de-abia aºteptãm sã te întâmpinãm” ºi aºa mai
departe. Nu trebuie neapãrat sã fie o exprimare verbalã, deºi nu stricã.
În mod abstract mama trebuie sã menþinã comunicarea cu copilul. Ea ar
trebui sã îi explice ce-o sã se întâmple „Acum îþi apare capul ºi s-ar putea
sã simþi o diferenþã de temperaturã. E firesc ºi de îndatã ce ai sã ieºi com-
plet o sã te ajutãm sã te adaptezi, o sã tãiem cordonul ombilical ºi o sã te
aºezãm direct la pieptul meu.” În mod clar majoritatea mamelor vor fi
mult prea ocupate de travaliu ca sã se mai poatã concentra aºa destins.
Ea poate, însã, pãstra mãcar intenþia de comuniune într-un anumit
context, iar tatãl poate ajuta cu formalitãþile de limbaj, salut, încurajare
ºi aºa mai departe.

Tatãl se aflã acolo tocmai ca sã susþinã mama ºi sã comunice în felul
sãu cu copilul. Uneori femeile sunt uºor delirante. (Delirul poate fi extaz.
Multe femei au o senzaþie de profund extaz în timpul naºterii.) Pentru
tatã este important sã fie prezent ca sã pãstreze acea stare de concentrare
ºi ca mãcar unul dintre pãrinþi sã întâmpine copilul.

Izolare post-partum?

În China tradiþionalã în primele douãzeci de zile de la naºtere mama nu
pãrãseºte încãperea în care a adus copilul pe lume, iar pruncul nu e scos
din casã. Pe lângã asta, n-aº recomanda cãlãtorii lungi sau un mediu zgo-
motos o bunã perioadã dupã naºtere. Existã unele disensiuni în acest sens.
Unii susþin cã ar trebui expus cât mai curând copilul unor asemenea ma-
nifestãri (zgomot, luminã, culoare, de toate) ºi cã ar trebui sã i se vorbeascã
(adicã sã i se explice). Eu aº prefer ca în primele douã sãptãmâni sau poate
chiar ºi ceva mai mult, copilul sã fie þinut în casã, unde e liniºte, e prote-
jat, e cald ºi în siguranþã. Pânã atunci copilul se obiºnuieºte cu alãptatul,
dar ºi cu pãrinþii, îºi adapteazã respiraþia ºi defecaþia ºi cu toate celelalte
activitãþi standard. Dupã tot acest timp, copilul poate fi introdus ºi în
alte medii (cu lumini puternice, zgomote ºi toate celelalte) în vreme ce
i se explicã prin ce trece, asigurându-l cã nu e niciun pericol. Nu trebuie
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sã-i interpretaþi copilului experienþa respectivã conform înþelegerii unui
adult, ci trebuie doar o descriere obiectivã a lucrurilor.

Orice ar putea sã ºocheze sau sã surprindã copilul trebuie explicat
dinainte. De exemplu dacã intenþionaþi sã scoateþi copilul în oraº, unde
sunt maºini care claxoneazã ºi alte zgomote stridente, îi puteþi explica
„O sã ieºim afarã ºi vor fi multe zgomote puternice, dar eºti cu mine ºi
poþi auzi zgomotele ºi le poþi suporta, le poþi constata, dar sã ºtii cã nu te
ameninþã în mod direct. N-au nici o legãturã cu tine. Doar observã-le,
dã-le atenþie ºi absoarbe informaþia.” Nu trebuie folosit cuvântul „a rãni”.
„Doar le constaþi, le dai atenþie ºi îþi însuºeºti informaþia.” Prin urmare,
mereu, totul trebuie explicat copilului. 

Dupã naºtere tot ceea ce urmeazã curge natural, nimic nu trebuie fãcut
cã aºa „trebuie“, este nevoie de o atitudine fireascã bazatã pe intuiþie ºi
conºtienþã. Ceea ce s-a întâmplat în timpul conceperii, al sarcinii ºi al
naºterii e nevoie sã rãmânã o atitudine constantã: sã ºtiþi ce faceþi, sã
conºtientizaþi cã ºi copilul este o personalitate în sine, una foarte con-
ºtientã ºi prezentã, fie cã e bãiat sau fatã. Vorbiþi-le, relaþionaþi cu ei,
cãlãuziþi-i spre Divinitate ºi spre o relaþie completã ºi fireascã în raport
cu viaþa, îndreptaþii spre întra-ajutorarea celorlalþi, spre fericire ºi încre-
dere de sine. Asta e tot.

Circumcizia

Circumcizia se poate face pânã la ºapte sau opt zile dupã naºtere, mai
ales la ortodocºi; la una sau douã zile dupã naºtere e normal, cel puþin aºa
a stabilit medicina. Ar trebui ca persoana care face circumcizia sã fie
relaxatã ºi sã ºtie exact la ce foloseºte „foarfeca”. Situaþia idealã este ca
persoana care alege sã o facã, sã înþeleagã întregul proces al naºterii ºi al
circumciziei, precum ºi relaþia dintre om ºi Dumnezeu, dar cred cã cer
deja prea mult. Fireºte cã voi fi masacrat energetic doar pentru cã am
deschis subiectul. Majoritatea, dacã nu chiar toþi adepþii creºterii conºti-
ente ºi ai practicii unei naºteri sãnãtoase cu care am discutat, sunt cate-
gorici ºi chiar violenþi (pe bunã dreptate), împotriva circumciziei. Prin
urmare, hai sã zicem cã trebuie sã fie doar o opþiune parentalã.
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ALÃPTAREA

În cartea sa Making Sense of Suffering, J. Honrad Stettbacher (terapeutul
care a lucrat cu autoarea, psihoterapeuta ºi apãrãtoarea copiilor Alice
Miller2, în propriul ei proces de vindecare) dã un exemplu dramatic al
diferenþei între o iubire plinã de tandreþe ºi abuzarea unui sugar, precum
ºi efectele asupra pshicului copilului:

...Un sugar care este flãmând ºi iºi cautã mama, reacþioneazã conform
nevoilor lui. Cautã ºi gãseºte pieptul mamei ºi bea cu plãcere laptele
pânã când sãtul ºi relaxat îi zâmbeºte. Îi dã voie sã-l legene pânã ce
adoarme. Dupã ce se odihneºte ceva vreme, el se trezeºte ºi zâmbeºte,
cãutându-ºi din nou mama ºi anticipând plãcerea care-l aºteaptã. 

... În cazul contrar când nu sunt satisfãcute nevoile copilului se
ajunge la rãnirea integritãþii iniþiale a pruncului. Din pricina vulnera-
bilitãþii copilului în raport cu lumea adulþilor, el poate fi rãnit în mod ar-
bitrar. Încercarea de a satisface nevoile copilului, moment care ar trebui
sã fie unul plãcut, ajunge sã fie o experienþã dureroasã în urma cãreia
copilul nu mai poate descoperi realitatea fireascã. Copilul are „numai
nevoi” ºi trebuie sã se supunã acestor imperative. Orice respingere ori
negare reprezintã un abuz. Indiferent de motivele abuzului, copilul
resimte nedreptatea ca pe un rezultat al inadecvãrii sale.

... Un exemplu al unui asemenea abuz este: sugarul este flãmând.
Strigã, þipã, iar mama reacþioneazã manifestându-ºi lipsa de rãbdare.
Încãlzeºte în grabã biberonul copilului, abia dacã se deranjeazã sã
verifice temperatura laptelui ºi apoi încruntându-se înºfacã pruncul.
Copilul cu chipul plin de lacrimi deschide gura fãrã chef ºi încearcã sã
respingã lichidul fierbinte, dar nu prea are sorþi de izbândã... În loc sã
se ajungã la o satisfacere aºteptatã ºi plãcutã a nevoilor sale, copilul este
supus unei dureri, unei suferinþe de chiar mama sa care ar trebui sã
aibã grijã de el... Pe viitor, de îndatã ce copilul va simþi vreo nevoie, va
fi cuprins de fricã ºi va încerca zadarnic sã iasã din aceastã situaþie.
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Rãnile care i-au fost pricinuite trupului ºi sufletului sãu ajung sã gene-
reze niºte reacþii exagerate, latente în sistemul sãu, ce devin o povarã ºi
care genereazã simultan o teamã permanentã.3

Experienþele negative abundã în viaþa tuturor, iar viaþa psihicã este
predispusã spre a fi afectatã de ele. Doar un Sine neºtirbit, ancorat în
experienþa de plenitudine ºi împlinire, poate servi ca sursã de echilibru
în asemenea momente. Este ideal sã treci prin aceste experienþe de
plenitudine ºi împlinire în copilãrie ºi cu cât mai devreme, cu atât mai bine.
Astfel, ele vor deveni fundamental formãrii noastrã de bazã ºi vor fi mai
puternice decât experienþele negative cu care ne vom confrunta ulterior.

Sentimentele de plenitudine ºi împlinire apar în copilãrie tocmai pentru
cã ne sunt satisfãcute nevoile. Pur ºi simplu. Când eºti încã sugar, dacã eºti
dus în braþe când vrei sã fii dus în braþe, lãsat jos când vrei sã fii lãsat jos,
sã þi se dea atenþie când ai nevoie, sã fii hrãnit atunci când dai semne cã
ai cãuta sânul (ºi nu doar atunci când trebuie sã plângi pentru asta), ei
bine, atunci mai mult ca sigur cã eºti satisfãcut la nivel elementar. Ai acea
experienþã de început conform cãreia lumea este bunã ºi totul îþi va fi oferit
la timp. Aparþii acestei lumi ºi totul e bine, iar asta va aduce o echilibrare
extraordinarã pentru tot restul vieþii tale.

În lumina aceasta, continui sã mã minunez, oare de ce nu, mai multã
lume care se presupune cã e conºtientã ºi bine informatã nu-ºi alãpteazã
copiii? E cu atât mai curios cã nu se dã mai multã atenþie acestui aspect,
mai ales când este vorba de o hranã curatã, fãrã chimicale... ºi nu cu ºtim
noi ce... aºa cum se întâmplã tot mai des în zilele noastre. De ce sã-i dai
copilului un biberon ºi nu ceea ce este cu adevãrat natural? Copiii simt
diferenþa. Sticla biberonului nu se comparã cu pielea, oricât de cald ar fi
laptele, de asta vã pot asigura. Acest tip de contradicþie nu va crea însã,
niciun fel de neliniºte unui prefãcut. Desigur cã pot exista niºte probleme
fiziologice accidentale care sã dea dificultãþi pentru o femeie în alãptarea
copilului sãu, dar aºa ceva se întâmplã rar. Problemele predominante
sunt cele psihologice ºi nu existã nicio scuzã când refuzi copilului aceastã
intimitate cu mama doar pentru cã mama se iubeºte prea mult pe sine. 
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Minunãþia ºi forþa alãptatului, precum ºi legãtura pe care o stabileºte
este splendid descrisã în manualul de studiu al comunitãþii noastre:

„Sugarul nou-nãscut doarme în patul familiei ºi e purtat pe trupul mamei
sau al tatãlui când pãrinþii sunt treji. Peste zi, sugarul doarme ºi se trezeºte
simþind ritmul miºcãrii trupului mamei sale, aºa cum trãise deja în
pântecul ei. Copilul îi cerceteazã chipul dar ºi alte chipuri; modificãrile de
luminã; mirosurile ºi sunetele activitãþilor umane. Viaþa lui de zi cu zi e
plinã de tandreþe, de afecþiune, de acel sentiment de apropiere, precum ºi
de stimularea vieþii ce are loc în jurul sãu. Când cineva locuieºte în
comun, într-un ashram sau într-o comunitate de locuinþe, asta îi asigurã
sugarului ºi mai târziu copilului mai mare ºi mai multã cãldurã umanã,
precum ºi ocazia de a se integra în marea þesãturã a vieþii.

Mama îºi hrãneºte sugarul ori de câte ori îi este foame. Nu-i nevoie
de un orar pentru alãptat impus de adult; copilul ºtie când îi e foame ºi
cere sã fie hrãnit. Pentru cã acest copil este purtat pe trupul mamei, el
nici nu mai are nevoie sã plângã, este suficient sã-ºi bage nasul în pieptul
mamei ºi aceasta va reacþiona. Acesta este începutul unei relaþii în care
cel care îl îngrijeºte, respectã ºi reacþioneazã la modalitatea de exprimare
a copilului, a nevoilor sale ºi nu adultul defineºte realitatea pentru acest
copil dictând ce anume ar avea nevoie ºi cum ar trebui sã reacþioneze
copilul.

Recomandãm ca în timpul primelor ºase luni ale sugarului, mama sã
acorde întreaga atenþie copilului pe perioada alãptatului. Asta înseamnã
cã mama nu va citi ºi, în general, nici mãcar în general nu va purta o con-
versaþie între adulþi pe aceastã duratã. Alãptatul este o parte intimã în
stabilirea unei legãturi între mamã ºi copil ºi e momentul ca mama sã fie
prezentã ºi nimic sã n-o poatã distrage. E o ocazie de a se uita cu afec-
þiune în ochii copilului, pentru cã este unul dintre aspectele cele mai
importante în legãtura umanã. Orice mamã când îi dã o minimã atenþie
copilului în timpul alãptatului, trebuie sã fi observat cum atenþia vizualã
a copilului este total ºi continuu pusã pe privirea mamei în timp ce sugarul
este alãptat. Acest fel de atenþie trebuie sã fie respectatã ºi întreþinutã.” 4
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Ca regulã generalã, noi recomandãm ca alãptatul sã fie la cerere ºi sã
dureze atâta vreme cât copilul doreºte lapte matern iar mama poate fizic
sã îl ofere. În mod ideal, alãptatul poate continua pânã la 3–5 ani, dar
depinde de situaþie, de copil, de mamã ºi de sãnãtatea ei. Multe femei
socotesc cã alãptatul întins pe lungã duratã este dificil. Presupun cã
atunci când mama este pe de-a întregul sãnãtoasã psihologic, o asemenea
dificultate nu se mai simte. De îndatã ce copilul începe sã muºte ºi sã
zgârie sânul, chiar ºi mamele care-ºi iubesc total copilul ºi nu au nici cea
mai micã dorinþã de a scurta aceastã activitate, simt cã alãptatul devine
cumplit de deranjant. Cum copilul simte intuitiv cã sânii mamei sunt o
parte din ceea ce posedã, crede cã are tot dreptul sã facã orice doreºte,
de aceea e adesea necesar sã se stabileascã niºte limite. Copilul poate fi,
foarte uºor obiºnuit sã sugã delicat ºi sensibil. Iar refuzul alãptatului nu
este o limitã, este o pedeapsã în raport cu copilul, chiar dacã adultul nu
vrea asta de fapt. Dacã sugarul muºcã sânul, metoda cel mai des întâlnitã
ºi cea tradiþionalã, constã în a-i trage un bobârnac peste nas atât de
zdravãn, încât dupã vreo câteva ori sã nu mai muºte niciodatã. Noi nu
recomandãm aceastã metodã. Mai degrabã mama ar putea vorbi cu co-
pilul ºi sã-i spunã „ªtii, mã doare. N-ai decât sã-þi muºti jucãriile sau
rãþuºca de cauciuc, sau un morcov.” Copilul învaþã destul de repede. ªi
totuºi de fiecare datã când îi mai iese un dinte o sã aibã tendinþa sã-l în-
cerce pe ceva. Când acest lucru se repetã frecvent, e de înþeles cã mama
se simte ameninþatã personal, ba chiar victimã.

Prin urmare, o mulþime de femei vor dori sã înceteze alãptarea mai de-
vreme din nenumãrate motive. Unele se jeneazã sã o facã în public. Dar
ãsta este unul dintre ultimele motive reale. Cel mai adesea decizia provine
din faptul cã alãptatul presupune o cantitate enormã de energie, femeia va
trebui sã mãnânce cantitãþi mari ºi o sã-i fie foame des, ceea ce poate duce
la o nevrozã psihologicã provocatã de hranã. Lipsa de somn poate fi de
asemenea un motiv. Mamele norocoase pot avea un copil care în mod
firesc învaþã foarte curând sã doarmã toatã noaptea asemeni pãrinþilor.
Dar uneori copilul nu doarme ºi femeia simte cã este prea solicitant atunci
când sugarul se trezeºte frecvent peste noapte ca sã fie alãptat.

Din cauza sãnãtãþii fizice, una dintre mamele din comunitatea noastrã
a trebuit sã înceteze alãptatul când copilul avea doar vreo doi ani. Doc-
torul i-a spus: „Dacã mai alãptezi, trupul tãu va fi atât de slãbit, încât e
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periculos pentru sãnãtatea ta”. Aceastã mamã avea probleme de sãnãtate
internã încã din copilãrie, luase o hepatitã în India ºi nu se vindecase
niciodatã cu adevãrat. Alãptatul însemna fizic mai mult decât ar fi putut
rezista trupul ei.

Dacã mama este sãnãtoasã ºi poate sã dea sân, dar n-o face (pentru cã
are o slujbã ºi trebuie sã opreascã curgearea laptelui, sau pentru cã devine
un inconvenient sau, mã rog, orice), copilul o sã simtã asta ºi o sã-ºi res-
trângã gama experienþelor sentimentale pentru a ajunge la nivelul celor
ale mamei ºi nu va mai rãmâne deschis ºi vulnerabil ca orice copil. Prin
urmare, copilul îºi va compromite viaþa emoþionalã ºi va sfârºi buimãcit
ºi incomplet în raport cu capacitatea de a-ºi exprima sentimentele. ªi to-
tuºi, dacã mama are probleme fizice ºi nu poate sã alãpteze, copilul va ºtii
instinctiv asta ºi se va adapta firesc ºi fãrã traume. Pe mãsurã ce copiii cresc,
e mai uºor pentru ei sã înþeleagã cã existã anumite situaþii în care alãp-
tatul la cerere nu funcþioneazã: într-un autobuz public, în restaurante, de
exemplu, unde urmãrirea cu ochi rãi a celorlalþi este contraproductivã în
privinþa experienþei copilului referitoare la alãptatul la cerere.

Alãptatul este foarte liniºtitor. Copilul aproape întotdeauna vrea sã
sugã atunci când este jignit, pus într-o situaþie jenantã sau ruºinat dacã
are vreo suferinþã fizicã. Uneori alãptatul în aceste momente ni se poate
pãrea dificil, în funcþie de situaþie. Chiar dacã s-au creat niºte graniþe
clare ºi potrivite, este important sã plasãm sãnãtatea copiilor noºtri îna-
intea micilor noastre disconforturi.

Eu am înþeles în felul urmãtor: orice tulburã siguranþa sugarului în
relaþie cu hrana ºi starea de bine poate fi preluat de instinctul crud al su-
garului drept o ameninþare la propria lui supravieþuire. De exemplu, dacã
eºti o mamã care alãpteazã ºi faci un duº când copilul doarme, în caz cã
sugarul se trezeºte ºi începe sã plângã, ºtii (ca adult) cã dacã nu-i dai sânul
unui copil o jumãtate de orã nu înseamnã cã o sã moarã de foame. ªtii cã
o sã fie bine, doar cã copilul nu ºtie asta. Copilul începe sã se simtã
ameninþat când îi e foame ºi nu este hrãnit imediat. Ca adult aþi putea
spune: „Ia mai lasã-mã în pace! Nu pot sã alãptez copilul din 15 în 15
minute de îndatã ce începe sã scânceascã”. Dar pentru un copil când îi
este foame ºi nu este hrãnit, instinctiv presupune (ºi nu intelectual) cã o
sã moarã. Sigur cã existã o diferenþã majorã între foametea propriu-zisã
fizicã ºi dorinþa de a fi alãptat ca o formã de confort emoþional. Dacã
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sugarul e hrãnit la sân de câte ori îi este foame, este mai puþin probabil ca
el sã fie traumatizat, atunci când limita este în cele din urmã trasatã, pentru
a nu permite alãptarea doar pentru siguranþa sa emoþionalã. Pe mãsurã ce
cresc ºi devin mai conºtienþi de aspectele relaþionale ale acestei lumi, vor
înþelege mult mai limpede limitãrile sociale. Dar dacã unui sugar i-a lipsit
iubirea ºi afecþiunea care sã-i ofere sentimentul tacit cã este iubit ºi în
siguranþã, reacþia sa inconºtientã în raport cu limitele va fi una de împo-
trivire mecanicã. Aceastã reacþie mecanicã va fi mai presus de înþelegerea
raþionalã care ar putea apare într-o situaþie mai sãnãtoasã.

Ce se întâmplã dupã? Copilul plânge o jumãtate de orã simþind cã e
gata sã moarã, apoi deodatã e hrãnit. Chiar dacã sugarul a ºtiut instinctiv
cã urma sã moarã pentru cã n-a fost hrãnit când a cerut el, e clar cã a rã-
mas în viaþã. A supravieþuit. Acesta este începutul strategiei de supravie-
þuire, începutul unui program în genul: „trebuie sã fac asta pentru a-mi
satisface nevoile” [Nota editorului: Acest scenariu întãreºte ceea ce a spus
Stettbacher. Chiar dacã este o pãrere bazatã pe opinia autorului, ea este
împãrtãºitã de mulþi dintre psihologii moderni. Pentru mesajul acestei cãrþi,
este vital sã fie înþeleasã conexiunea esenþialã între experienþele anterioare
de hranã ºi dezvoltarea psihologicã ºi emoþionalã a fiinþei umane. Implica-
þiile acestei strategii de supravieþuire a sugarului vor fi analizate în capitolul
urmãtor când ne vom concentra asupra nevoii de iubire ºi de atenþie.]

Cum sã te opreºti, conºtient

Când o femeie are oarecum idee de momentul când nu va mai alãpta sau
când copilul nu va mai dormi în patul pãrinþilor sau în aceeaºi încãpere,
pãrinþii vor începe sã pregãteascã puþin în avans copilul pentru tranziþie.
Existã mai multe puncte de vedere, bineînþeles, despre cum poate fi încetat
alãptatul.

De exemplu, într-o familie cu un singur copil, care a fost alãptat pânã a
fãcut 5 ani, pãrinþii au început sã-l pregãteascã cam pe la 4 ani ºi jumãtate.
„La 5 ani, o sã încetãm cu alãptatul, au spus ei, ºi de fiecare datã când
pomeneau de asta copilul spunea: ba nu! Când a împlinit 5 ani, el n-a mai
avut nimic împotrivã. Acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu familia, cu patul
ºi obþinerea unei încãperi numai pentru el. Pãrinþii au spus: Peste câteva
luni, o sã ai camera ta...”. Vã imaginaþi cã pentru un copil asta e minunat.
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În schimb, el a zis: „Nu vreau sã am camera mea”. Cândva, din nou, când
era pe cale sã-ºi capete camera, n-a apãrut nicio problemã, pentru cã
pãrinþii lui lucraserã cu asta. „Creºti, o sã te faci mare curând. Lucrurile
se modificã pe mãsurã ce creºti; circumstanþele se schimbã” º.a.m.d.
Ambele situaþii de tranziþie au fost explicate în termeni concreþi,
subliniindu-se ce palpitant este sã te faci mare ºi sã înveþi lucruri noi ca
ºi cum încetatul alãptatului ar fi fost o mare aventurã, obþinerea propriei
camere un dar de responsabilitate. Asta permite ca tranziþia sã se facã cu
graþie ºi fãrã dezbateri sau probleme.

În concluzie, este necesar sã subliniem încã o datã cã alãptatul este
parte a programului biologic, cel puþin pentru mamã ºi copil. Diferenþa
este desigur faptul cã sugarul este nevinovat, necomplicat ºi instinctual.
Pentru un copil, lipsa satisfacerii acestei nevoi (cu excepþia mamelor fizic
incapabile sã alãpteze) este egalã cu respingerea sau abandonul. Copilul
nu are sofisticarea intelectualã necesarã ca sã abordeze logic psihologia
neuroticã a mamei. El nu are altã soluþie decât sã se blindeze contra su-
ferinþei de a fi respins, reprimându-ºi sentimentele ºi adaptându-se situa-
þiei, care în funcþie de gradul de sãnãtate a celorlalþi din familie sau de
lipsa acestei stãri de sãnãtate, va produce aberaþii comportamentale ca
adult ºi va influenþa dezvoltarea sa fireascã. Pentru mamã, pânã ce femeia
a ajuns adult, psihologia sa complexã este deja bine stabilitã ºi cantitatea
imensã de directive neurotice inconºtiente transformã îndatorirea sa de
a urma cu uºurinþã imperativele biologice, într-un proces extrem de dificil
ºi alunecos. Împotrivirea mamei la alãptare (când existã aºa ceva) nu
poate fi depãºitã pur ºi simplu, chiar când existã un oarecare nivel de
cunoaºtere care presupune cã ºtie cã refuzul acestei intimitãþi face ca
sugarul sã riºte anumite slãbiciuni sub diverse forme de-a lungul existenþei
sale. Aproape e ca ºi cum, pentru cã nu suntem în stare sã vedem, refuzãm
sã recunoaºtem viabilitatea sa. Dar din nou trebuie sã subliniem impor-
tanþa alãptatului în strânsa legãturã dintre mamã ºi copil, precum ºi în
sãnãtatea generalã a imaginii de sine a copilului ºi a încrederii în sine la
toate fazele vieþii de copil, adolescent ºi adult. Sã negi pãrintelui sau
copilului oricare dintre elementele programului de dezvoltare naturalã,
organicã, înseamnã sã-i schilodeºti pe amândoi în mod profund, uneori
subtil ºi alteori flagrant. Luaþi în considerare aceste lucruri pentru cã s-ar
putea ca sãnãtatea copilului vostru sau copiilor sã depindã de asta.

46 CREŞTEREA CONŞTIENTÃ A COPIILOR



Capitolul 3

Destul ºi niciodatã destul

Despre iubire, afecþiune ºi atenþie

A
LICE MILLER a descris cândva copilãria cuiva dintr-un oraº
unde au avut loc cutremure, unde au cãzut clãdiri ºi mulþi
oameni au avut de suferit. Practic întreaga lume a copilului

a fost scuturatã din temelii, dar pentru cã a existat un mediu familial
sigur, el a ieºit cu bine din aceastã încercare fãrã vreo traumã psihologicã
sau emoþionalã. Ideea este cã nu existã vreun înlocuitor pentru o copilã-
rie bine ancoratã într-o familie iubitoare, unitã ºi plinã de afecþiune, deºi
mulþi oameni încearcã mai târziu sã recupereze lipsa unui asemenea mediu,
acumulând putere, teritorii, celebritate sau bunuri materiale, ca ºi cum ar
gãsi siguranþa doritã în asemenea lucruri fluctuante ºi efemere. Mulþi de
fapt, colecþioneazã chiar „iubirea” ca ºi cum aceasta ar fi un obiect în sine
ºi atunci când strâng o cantitate suficientã (prin copii, iubiþi, amanþi
º.a.m.d.) ar avea siguranþa absolutã.

Aº vrea sã vã împãrtãºesc o povestire care reprezintã o analogie im-
portantã referitoare la necesitatea de a manifesta iubirea ºi afecþiunea
faþã de copii. Acum mulþi ani am mers sã vedem o proprietate undeva în
Vest ºi l-am întrebat pe proprietar dacã sunt cumva mine în zonã. Tipul
ºi-a dat seama imediat cã eram preocupaþi sã nu fie copiii în primejdie.
„Sunt douã mine deschise pe proprietatea aceasta, la vreo 10m adâncime.
Odatã unul dintre copiii mei nu ºi-a mai gãsit câinele. A fost disparut multã
vreme”, spuse el ºi a continuat sã ne povesteascã cã vreme de douã luni



s-a presupus cã respectivul câine a fugit în pãdure ºi probabil cã a fost
omorât de o felinã mai mare, de o pumã sau ceva în genul acesta. Într-o
bunã zi omul se plimba pe proprietatea lui ºi a descoperit cã respectivul
câine cãzuse într-o fântânã de zece metri adâncime ºi nu mai putuse sã
iasã de acolo. În mod cu totul surprinzãtor câinele era încã în viaþã dupã
douã luni! Slab, extrem de slab, dar viu.

Au salvat câinele, l-au scos de acolo, l-au adus înapoi acasã, l-au
hrãnit ºi îngrijit ºi acesta ºi-a revenit. Problema era însã, cã se schimbase
foarte mult. Nu mai era la fel ca înainte sã cadã în fântânã. De îndatã ce
s-a înzdrãvenit puþin ºi s-a simþit mai energic, a început sã omoare toþi puii
de gãinã din zonã, înºfãca ºi omora tot ce prindea. Prin urmare au fost ne-
voiþi sã se descotoroseascã de el. Nu au avut încotro. Câinele ataca orice
era bun de mâncat.

Cât a stat în fântânã, el a supravieþuit cu apa de ploaie ºi probabil cu
ceva mici rozãtoare care au cãzut ºi ele acolo. Prin urmare, pur instinc-
tual, câinele ºi-a dezvoltat aceastã predispoziþie la lipsuri ºi insuficienþe;
dar nu în felul în care o fac oamenii, în uluitoarea lor complexitate umanã.
Dupã experienþa lui cu fântâna, unde n-a avut destulã hranã, orice avea
legãturã cu hrana, chiar când nu-i era foame, devenea o dorinþã absolut
vitalã pentru el. S-ar putea spune cã practic, câinele a înnebunit. Rãmã-
sese încã un animal de casã (drãguþ cu cei cu care locuia), dar avea aceastã
predispoziþie, aceastã teamã de lipsuri, niciodatã nu era destulã mâncare
pentru el, nu se mai putea sãtura. Câinele putea sã mãnânce pânã la refuz,
dar instinctiv nu mai reuºea niciodatã sã adune suficientã hranã. El omora
puii de gãinã chiar ºi când nu-i mânca. Aceasta era o reacþie pur instinc-
tivã, faþã de foametea care rãmãsese în memoria lui, în celulele lui, chiar
dacã nu era activã în prezent. Pentru câine nu mai conta.

Uimitor este cã ºi noi oamenii, care gândim, reflectãm, înþelegem, de-
seori procedãm la fel. Adesea, în copilãria noastrã ceva s-a întâmplat ºi
ne-a dat acest sentiment cã nu avem îndeajuns, iar apoi la vârsta adultã,
chiar dacã asemenea situaþii în care ne-ar lipsi ceva, devin total nerea-
liste, continuãm sã acþionãm ca ºi cum aceste situaþii s-ar întâmpla cu
adevãrat aici ºi acum.

Existã douã dispoziþii fundamentale ale fiinþei umane. Omul se poate
simþi iubit sau neiubit. Copiii fie ºtiu cã sunt iubiþi, fie se simt neiubiþi,
ceea ce concomitent antreneazã de la sine ºi alte sentimente, cum ar fi
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faptul cã nu fac nici doi bani, cã sunt inutili, se simt în nesiguranþã sau
rãi, victime, etc. Dacã în primii doi ani de viaþã ai copilului el ºtie cã e
iubit, putem rãsufla uºuraþi, chiar dacã mai târziu ne luptãm „cu ghearele
ºi cu dinþii” cu el. Fireºte, faptul cã se simte iubit sau neiubit va deveni
foarte repede un factor motivaþional inconºtient, unul absolut, persuasiv
ºi care va fi extrem de greu de scos la ivealã la vârsta adultã, chiar ºi prin
terapii sau prin alte mijloace. A expune complet acest factor, e ca ºi cum
am invalida întregul scenariu sau program al vieþii noastre, iar rezistenþa
la asta dupã cum probabil cã aþi înþeles, este una copleºitoare.

Ni se întâmplã tuturor: dacã în copilãrie ºtim cã suntem iubiþi, avem un
punct de sprijin mai târziu în viaþã, o anumitã stabilitate care nu mai are
nevoie de dovezi sau de întãriri. Pur ºi simplu existã. Sigur cã vom continua
sã avem acel stres al perioadei de creºtere, chiar ºi neuroze inevitabile, dar
toate vor putea fi stãpânite ºi depãºite uºor. Ele nu ne vor abate de la
drumul nostru. Mediul este într-adevãr un factor decisiv în viaþã, ºi sunt
ºi alte lucruri care ne pot afecta, doar cã avem totuºi un sprijin de-o im-
portanþã capitalã! Astfel, copiii vor avea parte de respect de sine, creati-
vitate, încredere ºi capacitatea de a realiza multe, dacã ºtiu ºi simt cã sunt
iubiþi aºa cum sunt, pentru ceea ce sunt, cã sunt lipsiþi de exigenþele paren-
tale ºi de aºteptãrile de a deveni altceva decât ceea ce sunt.

Copilul dacã nu ºtie cã este iubit sau dacã se simte neiubit, (ceea ce
este o adevãratã epidemie în ziua de azi), întreaga sa viaþã va încerca sã gã-
seascã iubirea, pornind de la ideea unei lipse generale a iubirii, asemenea
câinelui din povestirea de mai devreme. Ca adult nu va acþiona atât de
evident ºi de nerealist, dar va arãta cã este o chestiune vitalã, aºa cum
era înclinat câinele sã o facã, doar cã aici apare o anumitã condiþionare.
Fiind o fiinþã inteligentã, omul e capabil sã îºi analizeze comportamentul
ºi consecinþele lui, în raport cu cei cu care locuieºte sub acelaºi acoperiº
sau efectul potenþial asupra ºefului, cât sã-ºi pãstreze slujba, º.a.m.d. ºi
totuºi, inconºtient, el va continua sã caute iubirea din poziþia celui care
nu are destulã sau cãruia îi lipseºte, ceea ce duce la un numãr infinit de
idiosincrazii, confuzie ºi modificãri de personalitate.

Cel mai adesea, o fetiþã care se simte neiubitã se va ataºa exagerat de
tatãl sãu ºi va avea întotdeauna tendinþa sã aibã legãturi cu bãrbaþi astfel
încât sã arate mereu cã aceºtia nu o iubesc destul. Orice ar face partenerul,
n-o sã fie îndeajuns. „Nu-mi acorzi destulã atenþie!“ sau „Nu cheltuieºti
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destui bani pentru mine!” ori „Nu mã iubeºti destul... nu te intereseazã
deloc existenþa mea… Nu-þi pasã de visele mele.“ Întotdeauna e ceva.
Iar dacã un bãieþel simte cã n-a fost destul de iubit, el se va ataºa exagerat
de mamã, iar ca adult va trece de la o femeie la alta simþind mereu un
vid de neiubire, considerându-se neînþeles ºi niciodatã destul de iubit,
reacþionând faþã de femei ca ºi cum ar trebui sã-l trateze ca niºte mame
ºi nu ca niºte iubite. E evident cã în asemenea situaþii se poate ajunge la
absurditãþi sexuale mai mult sau mai puþin grave. Când copilul creºte
simþindu-se neiubit, îi este foarte greu sã facã faþã vidului simþit perma-
nent, inconºtient, dar adesea ºi conºtient, pentru cã de asta are omul cea
mai mare nevoie, de iubire. Nu în sensul unei relaþii de cuplu, sau de
suficient sex, ori de laude, ci de o iubire profundã, confortabilã ºi fami-
liarã, pe care se poate bizui, care sã fie tangibilã ºi statornicã.

O asemenea iubire este evidentã în culturile în care oamenii trebuie
sã se bazeze pe siguranþa unei familii, precum culturile tradiþionale sau de
indieni. Printre cei mai puþin privilegiaþi din aceste culturi, se întâmplã
deseori ca mai multe familii sã locuiascã împreunã, în aceeaºi casã, în doar
câteva camere ºi de fapt aceste mari familii extinse sunt singura certitu-
dine ºi siguranþã a copilului, în întreaga sa viaþã. Existã o diferenþa clarã
în sentimentele de apropiere pe care oamenii le primesc în asemenea si-
tuaþii. Poate interveni un sentiment de precaritate în privinþa hranei dacã
ei cunosc foametea sau de orice altceva, dar nu lipsã de iubire.

S-ar putea ca o parte dintre voi sã fi cunoscut acest tip de iubire
trainicã, dar în SUA întâlneºti foarte rar aºa ceva. S-ar putea ca o parte
dintre voi sã aveþi niºte familii etnic-puternice ºi sã fi cunoscut acest tip
de iubire, datoritã unei legãturi profunde ºi a unei implicãri la nivel de
familie extins. Poate cã nu aþi simþit aceasta cu mama ºi tata sau ca frate
ºi sorã, dar când întreaga familie se adunã cu mãtuºi, unchi, bunici, simþi
o cãldurã puternicã datã de afecþiune, umor ºi toleranþã. Ea devine
palpabilã ºi este o încântare sã te afli într-o asemenea companie. În mod
ideal acest tip de iubire nu are legãturã exclusiv cu relaþiile de rudenie de
sânge, deºi avem tendinþa sã simþim asta mai degrabã faþã de rudele de
sânge decât faþã de alþii. Dacã obþinem aceastã legãturã cu orice grup de
persoane aceasta este o adevãratã comunitate.
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Ecuaþia mortalã

Foarte timpuriu în viaþã, probabil la doar câteva luni, începem sã ne dãm
seama cã þinta iubirii noastre necondiþionate ºi a atenþiei noastre, ne poate
oferi înapoi dragostea sau ne-o poate refuza. Senzaþia lipsei, acest senti-
ment cã ori nu e destulã dragoste, ori cã n-o sã fie niciodatã destulã, apare
atunci când ni se refuzã iubirea. Întotdeauna asta este un mare ºoc, pentru
cã pentru un copil foarte mic aºa ceva este inimaginabil. Sugarul nu are de
ales: sã iubeascã sau nu. El poate doar sã iubeascã ºi asta aºteaptã ºi de la
alþii. Când adultul nu iubeºte copilul, efectul este atât de devastator, încât
se poate ajunge la o izolare sau la o „închidere în sine”. Un asemenea refuz,
de obicei nu este intenþionat. Pãrinþii noºtri au încercat sã ne iubeascã.
Au crezut cã ne-au iubit. Dar au fost atât de egocentrici ºi nu au conºti-
entizat deloc cã unele acþiuni, care pentru ei erau nesemnificative, pentru
copil erau de fapt forme de manipulare agresivã, abuz ºi neiubire (cum ar
fi când au râs când am fãcut ceva care li s-a pãrut caraghios, dar care pen-
tru noi, copii fiind, a fost cât se poate de serios).

Sentimentul pe care l-am avut, datoritã acestui tratament inconºtient,
a fost ceva de genul „Este mult prea dureros ca sã fie iubire, deci e clar cã
nu este. ªi dacã nu este, înseamnã cã nu sunt iubit.” Dar am ºi observat
cã existã lucruri care funcþioneazã atunci când vrem sã obþinem atenþia
pãrinþilor. De exemplu, când ne-am ºters mâinile murdare pe bluza cea
albã ºi curatã a mamei, tata a râs, iar noi am considerat cã este o reacþie
pozitivã faþã de noi, de fiinþa noastrã. Am pus semn de egalitate între
aceastã „recunoaºtere” ºi iubire, de aceea am continuat sã încercãm sã
recreãm momentul. Când am primit însã o reacþie negativã de la mama
(adesea, ceea ce face un copil din inocenþã ºi spontan, poate fi adorabil,
dulce foc ºi înduioºãtor, dar poate deveni premeditat ºi fals când se repetã
intenþionat sau cu un scop precis), am fost derutaþi ºi chiar profund jigniþi,
întãrindu-ne atitudinea defensivã ºi precautã ºi sentimentul de neiubire. 

Acum fiind adulþi, simþim nevoia sã acþionãm cu grijã faþã de copil ca
pãrinþi. Putem încerca sã privim viaþa copiilor din perspectiva lor ºi prin
urmare sã evitãm sã transmitem copiilor noºtri aceastã problemã a lipsei de
orice fel. Uneori o sã ratãm sã facem asta, fãrã sã vrem, dar dacã le acordãm
atenþie de timpuriu în viaþã, curând rãsplata o sã fie pe mãsura sacrificiilor
care trebuie fãcute, a schimbãrilor efectuate la nivelul comportamentului
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nostru inconºtient ºi la nivelul atitudinilor noastre necontrolate. Cel mai
bun lucru pe care îl putem oferi copilului mai mult chiar decât educaþia
de la ºcoalã, este sã ne asigurãm de faptul cã ºtie cã este iubit, dorit ºi cã
ne bucurãm de el. Dacã în primii doi ani din viaþa copilului, noi va trebui
sã „ flãmânzim„ (metaforic vorbind) dupã hrana noastrã necesarã ca
adulþi, pentru a-i da copilului toatã atenþia necesarã, atunci chiar trebuie
sã facem foamea!

Sã vã dau un exemplu practic: multe mame, care þin la copiii lor ºi le
acordã acest tip de atenþie, devin atât de însetate de-o pauzã în care sã
mai scape de prezenþa permanentã a copilului (mai ales dacã existã un pat
al familiei în care doarme ºi copilul cu pãrinþii, ceea ce înseamnã aproape
24 de ore din 24 împreunã) ºi vor fi tentate sã ignore copilul sau sã-i refuze
iubirea, ori prezenþa plinã de afecþiune, vreo orã sau douã (sau mãcar cinci
minute) cât sã aibã ºi ele o conversaþie liniºtitã, fãrã întreruperi, între
adulþi, cu partenerul de viaþã sau cu prietenele. Punerea nevoilor noastre
imaginare, mai presus de nevoile reale ºi necesare ale copilului nostru, nu
meritã preþul plãtit mai târziu. Când copilul trebuie sã strige întruna
„mami, mami!” ca sã i se dea atenþie, e clar cã l-am ignorat, cã suntem
într-un fel de transã, cã nu reacþionãm la nevoile copilului, pentru cã am
simþit nevoia sã ne punem pe noi înºine ºi poftele noastre pe primul plan.

Copiii au nevoie ºi doresc sã aibã trasate niºte limite ferme ºi corecte.
În acest context au nevoie ºi de o cantitate copleºitoare de iubire ºi de
atenþie exclusivã. Asta le va permite sã se dezvolte ºi sã îºi conºtientizeze
valoarea de sine ºi încrederea în viaþã ºi în sine.

Pregãtirea pentru momentele neplãcute din viaþã

Un copil care este iubit cum se cuvine în primul an de viaþã, este o fiinþã
umanã suficient de adultã ca sã asimileze, sã reacþioneze ºi sã se adapteze
la multe momente negative din viaþa sa. Pe de altã parte, un copil care
se simte neiubit, este de obicei atât de înclinat sã considere toate situa-
þiile negative ca privindu-l în mod direct, sau ca fiind o dovadã a faptului
cã nu este iubit ºi cã nu meritã sã fie iubit, încât va reacþiona în asemenea
situaþii ca ºi cum acestea ar fi un atac direct la adresa lor, în loc sã rãs-
pundã direct ºi creative în raport cu acea circumstanþã. Sentimentul de
neiubire genereazã reacþii inconºtiente, oarbe, repetitive, în locul unora
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sãnãtoase, inteligente ºi obiective. De exemplu, oare de ce existã mereu
câþiva oameni care indiferent cât de oribilã ºi ºocantã ar fi o experienþã
(chiar ºi în vreme de rãzboi), sunt totuºi capabili sã asimileze acest ºoc ºi
ca rezultat, sã devinã chiar mai umani? Pe de altã parte, alþii înnebunesc
de-a dreptul dupã o asemenea experienþã, devin mai violenþi, mai furioºi,
mai sumbri ca fiinþe umane decât au fost înainte. Sã fie oare vreo legãturã
cu sentimentele insuflate în copilãrie despre valoarea de sine? De exemplu,
în cutremurul din Mexico City, în cutremurele din India, în cutremurul
din Italia de acum câþiva ani, au fost de la zece pânã la treizeci de mii de
morþi. În toate aceste situaþii, cei rãmaºi în viaþã, sunt nevoiþi sã vadã ºi
sã facã faþã unei cumplite suferinþe. În mod ideal, ar trebui sã-ºi doreascã
sã-i ajute pe cei la nevoie, oferindu-le celor rãmaºi fãrã casã, un loc unde
sã stea, hranã sau pãturi. Capacitatea noastrã de a reacþiona în acest fel,
în loc sã intrãm în depresie, ori sã bântuim pe strãzi în transã, în dispe-
rare, ar putea sã depindã de felul cum am fost iubiþi în copilãrie.

În primii ani de viaþã ai copilului apar o mulþime de situaþii care creeazã
disconfort: poate febrã mare, scutece ude, zgomote puternice în jur, pãrinþii
se pot certa, prietenii de joacã pot face lucruri dezagreabile sau chiar
acþioneazã agresiv. Chiar ºi cu cei mai buni pãrinþi din lume, tot vor apãrea
diverse probleme. Indiferent cât de atentã va fi mama, vor fi momente în
care nu va fi în camerã exact când copilul are nevoie de ea ºi automat, el
va începe sã plângã. Dar dacã contextul general al vieþii copilului este unul
de siguranþã, de ocrotire ºi iubire, disconfortul devine ceva colateral, peste
care copilul va trece uºor pentru cã are încredere în sine ºi în valoarea sa.
Unii copii sunt din fire mai vioi, mai energici decât alþii, aºa încât nu ne
putem aºtepta ca orice disconfort întâlnit sã fie tratat cu manifestãri
precum rãbdare fãrã margini ºi seninãtate. Totuºi, atitudinea interioarã a
copilului poate fi suficient de puternicã ºi nu una profund fragmentatã sau
deranjatã mereu de stresul sau constrângerile vieþii obiºnuite.

Dacã am avea siguranþa unui sentiment de iubire necondiþionatã de
la sine înþeles, nu numai cã am putea accepta uºor lucrurile care nu au
nici o legãturã cu noi sau situaþiile pe care nu le putem schimba (cum ar
fi: blocajele în trafic, sau chiar ºi o concediere neaºteptatã), dar am putea
trece uºor de la confort la disconfort ºi invers dacã situaþia o cere (adicã
sã înlocuim disconfortul cu o situaþie mai viabilã sau mai confortabilã,
sau invers dacã aºa este util), când devine relevant din punct de vedere
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social. De exemplu: în vizitã la socrii (cu sau fãrã nou-nãscut) poate cã
suntem nevoiþi sã suportãm o situaþie extrem de inconfortabilã, cum ar fi
sã tolerãm limbajul negativ al socrilor ºi viziunea lor despre viaþã, agresi-
vitatea lor fizicã sau psihicã ori expresiile lor abuzive. (Desigur, socrii pot
sã fie oamenii cei mai drãguþi din lume, la fel ca pãrinþii noºtri sau colegii
de birou. Din pãcate, aceºti oameni nu înþeleg cât de important este cum
te comporþi cu copilul sau cum îi vorbeºti.) În acest caz, o asemenea
situaþie reprezintã un exemplu în care am dori sã fim în stare sã cedãm
confortul disconfortului. Dacã am avea acest sentiment de siguranþã
apãrut din copilãrie, am putea fi în stare sã facem asta cu uºurinþã ºi cu
mare diplomaþie. Am aduce o mare diferenþã. Dacã însã nu avem acest
sentiment de siguranþã, totul devine aproape imposibil.

Ororile „iubirii” condiþionate

Mulþi oameni care se simt esenþial neiubiþi îºi dezvoltã un mecanism
inconºtient prin care îºi imagineazã cum ar putea fi iubiþi dacã îndeplinesc
anumite condiþii. Aceste condiþii vor fi evident cele care au fost folosite de
cãtre pãrinþii lor ca mitã sau ca ºantaj ca sã le ofere copiilor afecþiunea sau
atenþia lor (pe ambele copilul neiubit le va egala cu iubirea, din disperare).
Un exemplu ar putea fi un pãrinte care are un anumit nivel de aºteptare
declarat pentru copilul sãu (sau nedeclarat, dar foarte bine insinuat) ca sã
ajungã un geniu muzical sau artistic, sau sã ia numai zece pe linie la ºcoalã.
Un asemenea copil, mai mult ca sigur cã va pune un semn de egalitate
între ceea ce aºteaptã/doreºte/solicitã pãrintele ºi condiþia necesarã pentru
a fi iubit (sau a obþine iubirea). Aceastã neurozã condiþionatã va continua
sã fie prezentã pe tot parcursul vieþii dacã rãmâne neexaminatã, neconºti-
entizatã sau netratatã ºi-i va motiva toate alegerile acestei persoane,
precum ºi acþiunile ºi reacþiile ei la diverse situaþii.

Este exact ceea ce se întâmplã în Bosnia, unde copiii au fost obligaþi sã
se adapteze unei definiþii culturale, nepermiþându-le nici o individualizare
a modului de exprimare. Ura rasialã între musulmani, sârbi ºi creºtini, nu
poate fi rezolvatã fãrã un dialog sãnãtos. Oamenii ãºtia nu au o existenþã
individualã ºi definitã, prin urmare nu pot decât sã reacþioneze orbeºte
ºi violent în faþã psihozelor în masã. Când guvernul comunist conducea
þara, psihoza religioasã era subsumatã psihozei politice. Odatã cu dispa-
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riþia guvernului, ne-am trezit cu ce avem azi. Acelaºi lucru este valabil ºi
pentru cambodgienii care îi mãcelãresc pe vietnamezi. Nu existã excepþii
rasiale, sociale, culturale sau religioase de la „fizica” forþelor psihologiei
umane ºi conºtienþei.

Un ego rigid, pur ºi simplu nu este în stare sã ia parte într-un proces
creativ. Oare câþi dintre noi ne-am trezit într-un proces creativ, pãtrun-
zând pe un teritoriu necunoscut anterior (categoric cã asta se aplicã în
principiu ºi vieþii spirituale, însã la altã scarã) ºi am intrat în panicã, pur
ºi simplu speriaþi cã nu existã cale de întoarcere? Tocmai despre asta este
vorba: dacã ne dãruim artei noastre, persoanei iubite sau oricui altceva,
„noi” n-o sã mai avem cale de întoarcere. Vom fi modificaþi, schimbaþi,
transformaþi, vom evolua ca fiinþe umane, uneori chiar incomensurabil de
mult. Un ego sigur de sine îºi dã seama cã n-o sã se rãtãceascã (în sensul
cã ar involua sau chiar ar înnebuni) pentru cã nu e nicio primejdie. O
fiinþã maturã îºi poate permite sã se implice într-o relaþie de dragoste,
într-o profundã intimitate sau vulnerabilitate. În mod clar, atunci când
sinele în totalitatea sa intrã într-o relaþie cu Divinitatea, o relaþie în care
sinele va fi mistuit, atunci, cu cît ego-ul este mai stabil ºi mai sigur pe el,
cu atît vom fi mai dispuºi sã îngãduim Influenþei Divine sã facã ce vrea cu
noi, ca sã zic aºa. Cu cât ego-ul este mai rigid, cu atât existã mai multã
neîncredere, ceea ce este fireºte de înþeles. Rigiditatea e cauzatã de pro-
iecþii imaginare, aºteptãri, bigotism, dorinþa de a avea dreptate º.a.m.d.

Transcenderea ne-iubirii

Aþi auzit vreodatã vreun copil plângând ºi strigând „O vreau pe Mama
mea!”? Numai dacã ar ºti el dupã ce tânjeºte cu adevãrat! Nicicând în
istoria omenirii un copil nu i-a spus mamei „Te vreau pe tine” ºi sã con-
ºtientizeze ce spune de fapt. Cum de ar putea un copil sã aibã un aseme-
nea concept extrem de sofisticat sau de rafinat? De obicei, copilul într-o
astfel de situaþie cere o mângâiere, un sentiment de siguranþã, limitãri
ferme ºi corecte, sau un ajutor în „lupta pentru putere” cu un alt copil sau
cu un alt adult (în afarã de Mama). Fireºte cã nu poþi convinge un copil
despre ce anume vrea cu adevãrat, pânã ce nu ajunge la treizeci ºi cinci
sau patruzeci de ani. Pânã ºi la vârsta asta tot copil rãmâne, dar devine
mai sensibil la un alt tip de convingere.
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Acesta este un mare noroc pentru orice formã de autodezvoltare sau
transformare, pentru sãnãtatea mentalã a lumii ºi continuitatea rasei
umane. Esenþial este cã în adâncul lor copiii vor sã ºtie cine sunt ei, dar
în termeni psihologici doresc sã aibã capacitatea de a simþi iubirea. Din
pãcate nimic din ºmecheriile psihologice primite nu mai poate îndrepta
asta dupã ce se instaleazã neiubirea; nici mãcar multã iubire de calitate
ºi adevãratã. Cu toate acestea, multã iubire trainicã ºi de încredere,
precum ºi un respect sincer ºi recunoaºtere, ar putea începe sã îndrepte
rãul fãcut, iar asta e important chiar dacã nu aduce o schimbare esen-
þialã. Doar o re-programare a alegerilor de viaþã fãcute în copilãrie despre
neiubire, ar putea sã facã o diferenþã radicalã.

Toatã terapia din lume, precum ºi munca noastrã imensã asupra pro-
priei persoane, de fapt ne conduce pînã la urmã la punctul în care am
decis cã am fost neiubiþi pentru a reconsidera aceastã decizie iniþialã.
Majoritatea nu vor face asta niciodatã, pentru cã nu au rãbdare, dârzenie
sau curaj. Puþinii care reuºesc, sunt ghidaþi de terapiile pe care le-au
urmat, devenind un exemplu pentru ceilalþi: „Vedeþi cã se poate”. Dar
majoritatea nu pot, pentru cã le trebuie enorm de multã tenacitate,
implicare absolutã ºi disponibilitatea de a face aceastã cãlãtorie de o
sinceritate dezarmantã la nivelul suferinþei ºi al singurãtãþii, efort care
oamenii obiºnuiþi nu au perseverenþa necesarã sã-l facã. Majoritatea nici
mãcar n-o sã se apuce sã facã aºa ceva.

Când te simþi neiubit îþi este îngreunatã ºi munca spiritualã, dacã eºti
cumva implicat în aºa ceva. S-ar putea ca influenþa sã fie subtilã, dar
cine e cu adevãrat serios în munca lui de transformare, nu îºi doreºte nici
mãcar o interferenþã subtilã. Pentru unii sã te simþi neiubit devine doar
un obstacol care trebuie depãºit ºi dat la o parte, constituind un pas
fundamental ºi nimic mai mult. (Nu e nevoie sã înfrumuseþezi sau sã
exagerezi povestea asta.) E chiar util sã ai o atitudine de tipul: „Acest
sistem de credinþã încearcã sã redirecþioneze totul în propriul sãu interes,
cãtre propria sa viziune. Trebuie sã-l dau la o parte, pentru cã apoi voi
avea mai multã integritate în relaþia cu Divinitatea.”

Sentimentul de lipsã poate fi depãºit în momentul în care ne dãm
seama cã nu existã de fapt nicio lipsã, deoarece avem cu toþii un punct
de referinþã, pentru a fi în comuniune cu o altã fiinþã umanã. Pe de altã
parte e adevãrat cã oamenii sunt invulnerabili, au rezistenþã, îºi apãrã
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teritoriul, sunt protectori ºi defensivi º.a.m.d. (am putea da o listã com-
pletã a tendinþelor folosite de oameni pentru evitarea unei comunicãri
clare, elementare, ca sã nu mai pomenim de comuniune), pentru cã se
tem sã nu sufere, sã nu se profite de pe urma lor, sã n-ajungã victime, sã
nu fie abandonaþi (chestiunile standard) dar rãmâne totuºi acest punct
de referinþã pentru comuniune. În mod categoric! Chiar dacã ne simþim
neiubiþi sau incapabili de a fi iubiþi, în acelaºi timp noi am iubit. Copiii
îºi iubesc mamele ºi taþii, fraþii ºi surorile, mãtuºile ºi unchii, ba chiar pe
toþi ºi toate, pisici ºi banane ºi tunete…

Deci avem un punct de referinþã pentru o comuniune profundã. Dar
poate nu avem un punct de referinþã pentru rãspunsul potrivit la aceastã
iubire sau comuniune atunci când ea ne este oferitã nouã. Putem fi
deasemenea blocaþi în mod obsesiv ºi dependent de nevoia obþinerii iu-
birii dorite, pe care, în fapt, nu o vom accepta atunci când o primim cu
adevãrat. Avem un punct de referinþã despre un fel de comuniune uni-
lateralã dar de obicei, nu ne dãm seama cã aceasta poate fi un drum cu
douã sensuri. Ceea ce putem face este sã oferim iubire, fãrã sã ºtim dacã
o vom primi înapoi la rândul nostru (ºi de obicei, când nu mai credem,
ea ni se poate întoarce înapoi).

De aceea se strãduiesc unii atât de tare în aceastã muncã de a deveni
adevãrate fiinþe umane. Ei nu cred cã pot fi iubiþi, cã sunt de fapt iubiþi.
Nu mã refer la nivel intelectual. Nimeni nu stã ºi îºi spune: „Nu sunt
bun de a fi iubit”. Mã refer la ceva primordial. Nu ºtim cã suntem iubiþi
ºi este foarte greu sã continuãm aceastã muncã când aceastã atitudine
prevaleazã, pentru cã ºi atunci când oamenii chiar ne iubesc, putem
deveni recunoscãtori ºi vulnerabili, simþim atunci ceva… ca o licãrire a
realitãþii… dar continuãm sã ne îndoim ºi sã fim bãnuitori. „Este oare
realmente aºa?” „Pot avea încredere?”

Exprimarea afecþiunii

E uºor pentru mine sã urmãresc îndeaproape pãrinþii ºi copiii lor, din asta
inspirându-mã în ceea ce scriu, analizând dinamica dintre adulþi ºi copii.
Un fenomen obiºnuit e mai mult decât evident atunci când pãrinþii,
mãtuºile sau unchii, le spun copiilor: „Vino ºi îmbrãþiºeaz-o pe mãmica”
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sau „ Pupã-l pe unchiul John” sau altceva de genul acesta. Uneori copiilor
chiar le place sã-i îmbrãþiºeze ºi sã-i sãrute din dragoste pe oameni, sã-ºi
reverse atenþia ºi afecþiunea asupra celor apropiaþi. Dar alteori nu vor,
pur ºi simplu.

Asemenea reacþii din partea copiilor sunt extrem de plãcute pentru
cã sunt inocente. Când un copil ne mângâie fãrã sã ne cearã nimic, ºtim
cã e ceva adevãrat (uneori, o astfel de exprimare sincerã poate dãinui
pânã la anii adolescenþei). Când un copil îºi îmbrãþiºeazã mama sau tatãl
din toatã inima, e un gest sincer ºi nu doar „un pupat în vânt pe obraz”
protocolar, fãcut pentru cã asta se aºteaptã, sau pentru cã a fost dresat
spre a satisface aºteptãrile societãþii politicoase.

Când primul meu nãscut, o fetiþã, a venit ºi m-a îmbrãþiºat din tot su-
fletul, cu entuziasm, încântare, bucurie ºi fervoare, m-am simþit complet
dezorientat. Acest tip de afecþiune spontanã este de neoprit, însã eu eram
destul de încuiat ca sã înþeleg cã ei copiii, aºa sunt. Ei nu se gudurã, ei nu
te mângâie ca adulþii care o fac din disperare, din nevoie sau din suferinþã,
pentru copii este doar un gest spontan plin de afecþiune, prin care te
strâng în braþe tare de tot ºi apoi fug, fãrã sã existe vreo problemã sau vreun
substrat ascuns.

Adesea mi se pare trist ºi total nefericit faptul cã rareori avem destulã
încredere în noi, încât sã nu acþionãm cu tot felul de aºteptãri ºi sã lãsãm
copiii sã fie spontani în afecþiunea lor faþã de noi. Dacã stãm sã analizãm
cum ne afiºãm noi afecþiunea, chiar dacã suntem permanent îndrãgostiþi
de cineva, nu-l mângâiem tot timpul. Sunt momente în care ne atingem
ºi altele în care suntem profund cufundaþi în munca noastrã sau mistuiþi
de vreo distracþie fascinantã. Asta nu înseamnã cã nu-l iubim pe celãlalt,
doar cã în acel moment, suntem spontani faþã de cei dragi într-un fel
care nu presupune o atenþie directã (care totuºi este întotdeauna tacit
prezentã, strãlucind ºi clocotind sub aparenþe). Oare n-ar trebui sã lãsam
ºi copiii sã beneficieze de aceeaºi libertate? 

Uneori chiar ºi niºte adulþi sensibili ºi inteligenþi nu sunt dispuºi sã le
dea copiilor posibilitatea sã-ºi exprime iubirea în ritmul lor, în felul lor. „ªi
pupicul meu pe dimineaþa asta, unde este?” i se spune copilului când iese
la joacã. „Ah, da, am uitat”, rãspunde copilul, dând fuga înapoi sã-ºi facã
datoria. Modalitatea de a-i încuraja pe cei dragi este sã ne exprimãm noi
înºine spontan afecþiunea. 
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Pentru copii întreaga dinamicã a lui „îmbrãþiºeaz-o pe mãmica” indicã
încercarea noastrã de a ne structura mediul spre a se potrivi cu nesigu-
ranþa noastrã proprie ºi cu strategiile noastre personale de supravieþuire.
Ne organizãm mediul compartimentând fiecare eveniment ºi apoi avem
o reacþie automatã pentru orice situaþie imaginabilã. Ar fi mult mai în-
sufleþitor pentru noi sã fim mai spontani ºi mai sinceri, sã permitem uni-
versului, vieþii, sã se desfãºoare conform impulsului momentului în loc de
a încerca sã ne jucãm de-a Dumnezeu, ca sã zic aºa.

Copiii pot învãþa cã iubirea, cãldura, afecþiunea ºi atenþia, care pot fi
prezente într-o privire, atingere sau îmbrãþiºare, nu trebuie sã fie o imer-
siune constantã ºi copleºitoare în manifestãri fizice la nivelul grosier al
atenþiei. E un lucru extrem de important care trebuie comunicat copiilor,
altfel când ajung la vârsta adultã ºi se îndrãgostesc, orice moment total
nesemnificativ în care nu li se dã atenþie din partea partenerului, devine
un semn cã fie el sau ea ar da atenþie altcuiva, fie cã nu sunt iubiþi. O
asemenea persoanã va fi mereu cu ochii pe iubit, ajungându-se la o inten-
sitate obsesivã, pentru cã trebuie sã aibã constant confirmarea iubirii.
Mereu, chiar fãrã sã se exprime (sau uneori spunând-o deschis) se vor
plânge de iubit, implorându-l într-un mod dramatic sã ofere un feedback
permanent prin gesturi palpabile, care sã indice iubire sau grijã. Acest tip
de nesiguranþã ºi de tensiune nu e deloc o stare plãcutã în care sã poþi trãi.

Marele distrugãtor de iubire este tocmai aceastã nevoie disperatã ºi
adesea agresivã de a fi mereu recunoscut, aceastã agãþare, prindere de
ceva. Copiii trebuie sã înveþe cã o comunicare nu e neapãrat fãcutã intr-
un lung monolog sau îmbrãþiºare de 20 minute. Trebuie sã ºtie cã o
comunicare completã, plinã de cãldurã, de iubire ºi tandreþe, poate fi
exprimatã printr-o simplã mângâiere din vârful degetelor pe braþ sau dintr-
o exclamaþie entuziastã. Oare cum vor învãþa asta dacã noi nu simþim ºi
nu ne exprimãm cu sinceritate ºi entuziasm sentimentele? În orice clipã
e momentul potrivit sã ne exprimãm iubirea faþã de copii. Nu trebuie sã
aºteptãm momentul ideal. De fapt nici nu existã o clipã perfectã în ceea
ce priveºte exprimarea sentimentelor de iubire, atenþie ºi afecþiune.

~
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Dacã ne iubim copiii ºi dacã relaþionãm arãtându-le iubire prin îmbrã-
þiºãri, indiferent cât de dificilã ar fi perioada lor de creºtere, nu trebuie
sã ne oprim din a-i îmbrãþiºa. (Fireºte pânã la un punct. Dacã au douãzeci
ºi ºapte de ani ºi fac trafic de heroinã, nu trebuie sã-i tratãm de parcã ar
avea trei ani ºi ar fi niºte drãcuºori împieliþaþi.) E complet greºit sã nu ne
mai manifestãm afecþiunea spontanã ºi sincerã utilizând-o ca formã de
pedeapsã, indiferent dacã o facem conºtient sau inconºtient. De exem-
plu, când intri în sufragerie ºi descoperi cã porþelanurile cele mai fine, ser-
viciul la care þii mai mult decât viaþa, e un morman de cioburi pe podea,
nu înceta vreme de trei sãptãmâni sã-þi mai îmbrãþiºezi copilul, pentru cã
eºti furios pentru cele întâmplate. Dacã în mod normal îl îmbrãþiºezi
zilnic, fã-o în continuare ºi dã-i de înþeles cã eºti foarte mâhnit cã s-a
spart serviciul de porþelan.

Nu renunþa la îmbrãþiºãri ºi nu-l învinui întruna, pentru ceea ce pro-
babil deja l-a fãcut sã sufere ºi probabil i-a stârnit mari remuºcãri (ºi poate
cã încã mai suferã dacã îi þii treazã suferinþa). 

Ceea ce conteazã este acþiunea. Acþiunea transmite. Chiar dacã nu
simþi iubirea, continuã sã acþionezi cu afecþiune ºi mai devreme sau mai
târziu vei simþi din nou iubirea. 

Afecþiune „egalã”

Unul dintre cele mai dãunãtoare lucruri pentru un bãieþel sau o fetiþã, este
atunci când tatãl îºi manifestã afecþiunea faþã de mamã, dar nu ºi faþã de
copii. Sau mama faþã de tatã, dar nu ºi faþã de copii. Unora dintre adulþi li
se pare mai simplu sã ofere afecþiune partenerului decât copilului. Este
extrem de grav întotdeauna fiind rezultatul unei condiþionãri din copilãria
adultului care a devenit parte din relaþia lui neuroticã în raport cu viaþa,
lucru ce se manifestã de obicei inconºtient. (Am mai observat cã atunci
când i se spune asta unui adult, de obicei se apãrã cu tãrie ºi vine cu tot
felul de explicaþii, scuze ºi justificãri pentru comportamentul neurotic, ca
fiind cel logic sau întru totul potrivit.)

Dacã se manifestã o mai mare afecþiune faþã de celãlalt pãrinte decât
faþã de copil, aproape inevitabil, copilul va presupune cã diferenþa constã
din faptul cã este mai prejos decât adultul, care obþine mai multã afecþiune.
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Acest lucru nu este doar devastator faþã de respectul de sine al copilului,
dar poate ºi sã modifice semnificativ întreaga matrice a exprimãrii sen-
timentelor sale. Copilului întotdeauna i se va pãrea cã pãrintele celãlalt
oricum se alege cu mai multã afecþiune, dar dacã vom încerca în vreun
fel sã pãstrãm scrupulos un semn de egalitate, copilul va sesiza ºi va fi re-
cunoscãtor pentru asta. Sigur cã vor exista niºte diferenþe clare în forma
de afecþiune dintre pãrinte-copil ºi pãrinte-pãrinte, dar copilul învaþã
destul de repede cã în situaþii diferite existã calitãþi ºi trãsãturi unice.
Acest lucru este foarte important sã fie înþeles.

Dacã existã un singur pãrinte, afecþiunea faþã de prieteni este cea care
trebuie echilibratã. Afecþiunea faþã de prieteni ºi cea faþã de copil, trebuie
sã fie foarte bine definite ºi clare.

~

Unul dintre studenþii mei germani e cam de vârsta mea. El trãieºte acum
în America, dar a crescut la Stuttgard în Germania. Când era mic a avut
un frate vitreg ºi au locuit împreunã cu tatãl ºi mama. El era fratele cel
mare. Tatãl s-a recãsãtorit, deci fratele vitreg era din a doua cãsãtorie.
Cina în casa lui funcþiona în stil tradiþional, ca în Germania pe vremea
aceea, adicã întâi mânca tatãl, apoi mama ºi fiul cel mic ºi dacã mai
rãmânea ceva, ceea ce uneori nu se întâmpla, mânca ºi el ultimul. Fiind
fiul cel mare, el fusese învãþat sã fie puternic ºi independent º.a.m.d. ºi
trebuia sã stea la masã, tot timpul cât mânca familia. Tatãl nu-ºi mani-
festa niciodatã afecþiunea ºi motiva astfel: „Nu vreau sã fie bleg ºi senti-
mental ca o muiere. Trebuie sã fie puternic, dur, pentru cã lumea e durã.”
Acesta este un exemplu extrem de tratare inegalã. 

Cel mai adesea pãrinþii care au mai mulþi copii vor constata cã nu au
o relaþie egalã cu toþi. La urma urmelor, copiii sunt diferiþi, sunt unici ºi cu
personalitate proprie. Prin urmare pãrinþii în mod firesc vor avea prefe-
rinþe specifice fiecãrei relaþii cu fiecare copil. Dar contextul unei atmos-
fere de bucurie, recunoaºtere ºi iubire, trebuie sã fie identic pentru toþi.
Sigur cã nu poþi trata un copil de un an, la fel ca pe unul de ºapte sau de
paisprezece, pentru fiecare va exista o reacþie diferitã ºi un tip de atenþie
pentru cã sunt diferiþi, cu nevoi diferite ºi un proces de dezvoltare diferit.
Tipul de relaþie faþã de copiii noºtri poate varia, dar iubirea niciodatã. Ea
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este o constantã. Adesea copilul îºi va întreba pãrintele: „Pe cine iubeºti
mai mult pe mine sau pe fratele meu?” sau „De ce-o iubeºti pe sora mea
mai mult decât pe mine?” sau ceva în genul acesta. E un moment foarte
intens ºi important când copilul pune o asemenea întrebare. Atunci ceea
ce le spunem este de-o importanþã esenþialã în dezvoltarea copilului, în
abordarea sa asupra lumii, pentru a avea o personalitate ºi un psihic sã-
nãtoase. Dacã asta ne dorim pentru ei, trebuie sã le spunem cinstit, cã ºi
atunci când gesturile sunt diferite, iubirea noastrã este mereu egalã.

De exemplu, în cazul meu, existã o profundã prietenie între una dintre
fiicele vitrege ºi fiica mea. Ele sunt foarte apropiate ca vârstã. Prietenia
a continuat ºi la vârsta adultã. Unul dintre motivele acestei prietenii (nu
ºtiu cum de am reuºit asta, am fost un pãrinte jalnic în faza iniþialã a
educaþiei mele) constã în faptul cã am încercat din rãsputeri sã le tratez
egal, adicã sã nu o favorizez pe fiica mea în detrimentul fiicei vitrege. Ele
au înþeles asta pe mãsurã ce au crescut. În primul an de când au fost îm-
preunã s-a declanºat o adevãratã întrecere pentru afecþiunea mea (încer-
când sã descopere dacã n-o iubesc pe una mai mult decât pe cealaltã).
Situaþia a fost neutralizatã în momentul în care au înþeles clar cã n-o voi
favoriza pe nici una dintre ele.

Chiar ºi atunci când unul dintre copii este agresorul ºi celãlalt victima,
e bine sã-i tratãm egal în privinþa iubirii ºi a simþului dreptãþii, chiar dacã
ar fi necesar sã reacþionãm diferit. La urma urmelor, rolurile se pot modifica
de la un moment la altul! Unuia dintre copii i-am putea spune „Ajunge! Eºti
prea violent.” Sau mã rog, orice altceva, iar celuilalt sã nu-i spui nimic. Dar
nu e necesar sã spunem, pe un ton foarte afectat ºi de sus: „E ok iubire,
fratele tãu cel rãu n-o sã-þi mai arunce pãpuºa pe geam niciodatã.”

Când cineva trateazã copiii la fel în aceste domenii, se adreseazã
instinctului copilului, sinelui sãu profund. Atunci când îºi dau seama cã
nu sunt iubiþi mai mult pentru cã sunt mai blânzi ºi mai supuºi ºi nici mai
puþin pentru cã sunt agresivi, atunci când ajung la o anumitã vârstã auto-
mat vor avea sentimentul respectului de sine ºi al încrederii. Dincolo de
asta, relaþia cu ceilalþi va tinde sã fie mai corectã ºi mai egalã, bazatã pe
lucruri clare ºi nu pe o concurenþã ascunsã, pe lãcomie ºi nevoi de a-i con-
trola ºi domina pe ceilalþi. Cred cã oamenii care ca adulþi sunt sadici, rãi,
foarte lacomi, ori care dau dovadã de alte comportamente negative ºi
aberante, au fost într-un fel sau altul pedepsiþi greºit pentru acest tip de

62 CREŞTEREA CONŞTIENTÃ A COPIILOR



comportament când erau copii, iar tratarea inegalã a fost probabil cel
mai neînsemnat abuz din partea acelor pãrinþi. Acestor copii fie li s-a
refuzat iubirea ori au fost obiºnuiþi sã li se dea o atenþie intensã, chiar dacã
negativã, doar când au avut un comportament „rãutãcios”.

Toþi copiii simt nevoia sã fie acceptaþi, sprijiniþi, încurajaþi ºi bãgaþi în
seamã. Asta funcþioneazã la copii! Ei îºi spun în gând: „Dacã nu primesc
atenþie adevãratã pentru cã sunt rãutãcios, la ce bun sã mai fiu rãutã-
cios?” Nu este un lucru firesc pentru copii sã încerce sã fie cruzi, violenþi,
sã necãjeascã sau sã batjocoreascã doar ca sã vadã ce reacþie obþin. Ei ob-
servã aceste atitudini la alþii ºi le copiazã, sau le experimenteazã în vastul
lor peisaj de emoþii ºi sentimente nãscânde pentru a descoperi care este
contextul lumii înconjurãtoare în raport cu un asemenea comportament.

S-ar putea sã obþinã un rãspuns (o atenþie intensã) de la celãlalt copil
cu care a fost rãu, dar de fapt atenþia o aºteaptã din partea pãrintelui.
Dacã pãrintele nu-l confirmã, asta înseamnã ceva semnificativ pentru el.
Va trage concluzia „Nu e nevoie sã procedez aºa pentru cã nu voi obþine
iubirea pe care o doresc“; aceasta fiind asocierea original, organicã fãcutã
de copil. Orice fac copiii, chiar ºi comportamentul lor negativ, o fac pen-
tru dragoste. Dacã nu obþin dragostea printr-un comportament negativ
(sau ceea ce au asociat ei ideii de dragoste: atenþia primordialã, recunoaº-
terea, confirmarea), la un moment dat vor înceta sã se mai poarte aºa.
Sau cel puþin vor face asta dacã sunt suficient de mici sau de nevinovaþi
ºi nu au ajuns sã fie cristalizaþi în niºte tipare comportamentale cornice,
pe care inconºtientul lor le va considera în totalitate ca „cine sunt de fapt”.
Atunci copilul nu mai are nici un fel de voinþã conºtientã în relaþia cu
aceste comportamente mecanice.

Bãieþii sunt foarte diferiþi de fete din foarte multe puncte de vedere,
dincolo de fiziologia evidentã; dar e necesar sã-i tratãm egal în privinþa
atenþiei ºi recunoaºterii. Nu îmbrãþiºaþi mai mult fetele decât bãieþii. Ca
pãrinte de bãiat ºi fatã fiþi la fel de afectuoºi cu ambii, chiar dacã unul
dintre copii pare mai sensibil. Dacã unul ia numai 10 pe linie la ºcoalã,
iar celãlalt note medii, puteþi sã îl lãudaþi pe unul pentru învãþãturã, iar
pe celãlalt pentru ritm, pentru înclinaþiile pentru mecanicã sau mã rog,
pentru orice altceva.
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Echilibrul afecþiunii: bãrbat ºi femeie

Mulþi copii îºi petrec timpul cu femeile, în special cu mamele, cu cele
care se ocupã de educaþie, cu o bunicã sau o sorã mai mare. Când ei au
ocazia sã fie cu bãrbaþi, chiar se implicã, pentru cã doresc sã aibã parte
de acel tip de influenþã masculinã total diferitã de cea femininã. Acesta
este un motiv foarte important de a aminti mereu bãrbaþilor despre
importanþa lor în domeniul educãrii copilului.

E uluitor sã vezi un bãrbat care chiar dã atenþie totalã unui copil. Pentru
majoritatea bãrbaþilor singura lor imagine despre a fi bãrbat în relaþia cu
copii este: „Mângâie-i pe cap, leagãnã-i pe genunchi din când în când ºi
apoi lasã femeile sã se ocupe de ei ºi sã le acorde afecþiune ºi înþelegere.”
ªi totuºi, cu cât societatea devine mai luminatã, adicã mai maturã, ne dãm
seama cã respectivii copii au nevoie de modele sãnãtoase în viaþa lor, atât
masculine cât ºi feminine. Cu 20-30 de ani în urmã, oare ar fi stat bãrbatul
cu copiii acasã în vreme ce nevasta ar fi ieºit sau chiar ar fi muncit? Lucru-
rile s-au schimbat acum, pe mãsurã ce am înþeles importanþa acestui tip de
echilibru. Copiii au nevoie de compania bãrbaþilor sãnãtoºi din punct de
vedere pshiologic pentru a-ºi hrãni propriul psihic în mod sãnãtos. [Nota
redacþiei: Acest subiect va mai fi analizat, în profunzime, în capitolul 5,
Exact ca noi: modele reprezentative].

În multe familii, mai ales în cele monoparentale, fie tatãl are grijã de
copii tot timpul, fie mama are grijã de copii tot timpul. ªi totuºi, copiii
au nevoie de modele opuse în viaþa lor pentru a-ºi echilibra energia lor
proprie masculinã sau femininã. Copiii reacþioneazã diferit la energia
masculinã sau la cea femininã pentru cã aceste energii sunt diferite,
foarte diferite. Au calitãþi diferite, stãri ºi texturi diferite.

Energia masculinã nu înseamnã distanþare sau indiferenþã. Pentru
unii bãrbaþi intenþia de a atinge un copil le creeazã (chiar ºi la unele
femei, dar la ele pare totul mai firesc) manifestãri care denotã fricã, ba
chiar groazã. Pur ºi simplu vor începe sã asude, sã tremure, sã se încingã,
lucru care de obicei se întâmplã cu persoanele care se tem de ceva sau
sunt jenate. E ºocant sã constaþi cã ceea ce pare a fi o funcþie fireascã nu
se manifestã însã aºa la mulþi bãrbaþi. Asta se datoreazã desigur, propriei
lipse de afecþiune echilibratã din timpul copilãriei.
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Pentru mulþi bãieþi, când sunt mici, mãmica îi strânge în braþe, îi sãrutã
ºi asta e în regulã, dar nu primesc acelaºi tip de atenþie sentimentalã ºi din
partea bãrbaþilor din viaþa lor. Prin urmare, foarte rar bãieþii îºi manifestã
uºor afecþiunea deºi ar trebui sã fie la fel de firesc ºi pentru bãieþi ºi pentru
fete. Toþi copiii sunt extrem de iubitori de la sine. În multe cazuri însã,
când n-au existat mângâieri iubitoare, copilul a crescut ºi a devenit un tip
rece, care pur ºi simplu ezitã contactul fizic, afectiv cu ceilalþi. Ei suferã
din cauza asta, chiar foarte tare, atât în copilãrie, cât ºi la vârsta adultã.

Copiii mici aleargã spre cei pe care îi iubesc ca sã-i strângã în braþe.
Poate fi vorba de mamã, de un frate, de o sorã, de un profesor sau o pro-
fesoarã, de un tatã, de o mãtuºã, de un vãr sau de o veriºoarã. Pãrerea
mea este cã atunci când copilul aleargã spre tine sã te strângã în braþe, ar
trebui sã îngenunchezi, ca sã existe o îmbrãþiºare la acelaºi nivel. Mã refer
la perioada când au doi ani sau un an ºi jumãtate. Sigur, lucrurile se mai
schimbã, cu cât copilul este mai mare, cu atât graniþele se modificã,
pentru cã nu mai sunt mici. Fireºte, mã refer la pãrinþii care vor sã fie
adulþi în relaþia cu copiii lor. Nu mã refer la taþii care îºi þin fetiþele în
poalã, ca sã aibã o erecþie. Sper cã e clar. Dacã vã lãsaþi pe vine ca sã le
veniþi în întâmpinare, atunci o sã vã aflaþi faþã în faþã, ochi în ochi. E cu
totul alt tip de relaþie. Nu este nevoie decât sã ne sprijinim uºor mâna pe
spatele lor sau pe braþ, cu un sentiment sincer de iubire, grijã ºi afecþiune.
Nu-i nimic de fapt misterios.

Din jurnalul lui Lee, 3 iunie 2005

Indiferent ce-o însemna asta, în ºcoala noastrã localã alternativã,
asistenta medicalã, care prin excelenþã îmbrãþiºeazã pe toatã lumea,
are atât de mult succes, încât copiii de grãdiniþã au început sã se
loveascã singuri la degete, sau sã se înþepe (intenþionat) ca sã ajungã
la cabinetul medical ºi sã fie îngrijiþi ºi îmbrãþiºaþi. Ce vã spune asta
despre viaþa lor de acasã? ªi asta este o ºcoalã alternativã, la care toþi
pãrinþii New Age, niºte pãrinþi cu un „stil de viaþã alternativ”, îºi
trimit copiii. Aºa încât, imaginaþi-vã cât de disperat de searbãdã
trebuie sã fie viaþa celorlalþi copii. O adevãratã tragedie.
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66 CREŞTEREA CONŞTIENTÃ A COPIILOR

Despre rãsfãþ ºi iubire sufocantã

Ideea în sine de a rãsfãþa copilul (A rãsfãþa sau a nu rãsfãþa, aceasta e în-
trebarea) este una majorã pentru majoritatea pãrinþilor. Categoric existã
ºi acel tip de pãrinte care sufocã, dominã, care este mult prea bãgãreþ,
ceea ce e devastator ºi umilitor pentru copil. Dar ceea ce lumea numeºte
în sens negativ „rãsfãþ” eu i-aº spune o afecþiune normalã ºi un fel de a-þi
creºte copilul normal, sentiment care n-ar trebui reprimat. (Oamenii zic
cã am fost rãsfãþat. Dar nu cred cã am fost, pentru cã mama a refuzat sã
se mute pe coasta de Vest ca sã locuiascã împreunã cu mine. Dacã aº fi fost
rãsfãþat, s-ar fi mutat împreunã cu mine de acum zece ani. Am fi locuit
împreunã ºi mereu m-aº fi vãitat, încã mi-ar fi cumpãrat pantaloni ºi
pulovere ºi mi-ar fi fãcut pâine prãjitã cu scorþiºoarã aºa cum îmi place
mie ºi cum numai ea ºtie sã pregãteascã.) Prin urmare, când vã mai spune
cineva: „Îþi rãsfeþi prea tare copilul!” strângeþi-l repede în braþe pe copil,
sãrutaþi-l ºi rãspundeþi-i persoanei respective: „Ai întru totul dreptate!” 

O prietenã, care a nãscut recent, mi-a spus cã simte o asemenea iubire
pentru copilul ei, încât ar vrea sã rãmânã în casã toatã ziua, doar ca sã-l
pupe ºi sã-l strângã în braþe. S-a îngrijorat sã nu-l sufoce cu atâta afec-
þiune ºi m-a întrebat dacã nu e vreun pericol în acest sens. În aceastã
privinþã, e util sã ºtim cã în relaþia cu familia ºi copiii, dar ºi cu oricine sau
orice altceva, chiar ºi cu plantele, nicio cantitate de afecþiune nu e vreo-
datã prea multã. Ceea ce transformã o mamã într-o „mamã sufocantã”
este situaþia în care nu îngãduie copilului sã fie el însuºi.

Când cineva foloseºte afecþiunea ca o formã de pedeapsã/rãsplatã, o
formã de control, ca o mitã sau ca o manifestare a propriei nesiguranþe
sau inutilitãþi, ori pentru a face un pact cu copilul, atunci se ajunge la
probleme. Pentru majoritatea adulþilor, când oferim iubire ºi afecþiune
unui copil, credem cã tocmai pentru cã-i oferim atât de multã afecþiune,
atunci ºi copilul ne datoreazã ceva, adicã sã fie cuminte, sã-ºi facã temele,
sã exerseze la pian sã nu-ºi mai necãjeascã frãþiorul sau surioara, mã rog,
orice. Asta este varianta noastrã în privinþa cuminþeniei, dar poate fi
orice altceva: sã nu-i fie fricã la doctor sau la dentist, sã vorbeascã fãrã
sã þipe, sã stea potolit douã ore pe zi. Indiferent ce-ar fi, este întotdeauna
ceva subiectiv.

În orice caz, dacã oferim o afecþiune simplã, plinã de iubire, care nu
cere ceva în schimb ºi care nu este motivatã de o senzaþie disperatã de



nesiguranþã, atunci nicio cantitate nu este vreodatã prea mult. Trebuie
totuºi sã ne gândim când este cazul sã punem limite, delimitãri clare
pentru copiii noºtri. Orice mamã ºi tatã trebuie sã facã asta, deoarece
copiii lor au nevoie de aceste delimitãri ca sã înþeleagã cum funcþioneazã
societatea omeneascã. Dar nicio cantitate prea mare de afecþiune nu va
rãsfãþa în vreun fel copilul, dacã este o afecþiune curatã, cu atenþie, cu
admiraþie ivitã din iubire, pur ºi simplu pentru cã acest copil existã.
Copilul nu trebuie sã fie nimic anume, ci pur ºi simplu trebuie sã fie ce
ºi cine e. Acesta este miracolul.

Ceea ce înãbuºã un copil, e sã nu fie lãsat sã trãiascã niºte experienþe
personale, sã fie el însuºi ºi uneori chiar sã ne întoarcã vorba atunci când aºa
simte. Sunt convins cã o parte dintre noi, prima datã când le-am întors
vorba pãrinþilor, am fost cârpiþi ºi îndemnaþi sã „ne þinem gura” fãrã sã avem
dreptul la apel. A fost o experienþã unicã, aºa se întâmplã cu toþi copiii. Ei
rãmân derutaþi ºi rãniþi. Copiii trebuie sã se poatã exprima în aºa fel încât
sã se simtã în siguranþã, protejaþi, ascultaþi, iubiþi în continuare ºi acceptaþi.
Majoritatea copiilor când nu sunt de acord cu pãrinþii, sunt fãcuþi de cãtre
pãrinþi sã se simtã prost, sã se simtã vinovaþi, respinºi, ignoraþi ºi neiubiþi.
În acelaºi timp, cred cã existã o cale de a educa respectivii copii, încât sã
înveþe sã discute cu noi neînþelegerile sau diferenþele de opinie, fãrã sã
devinã insolenþi sau exagerat de încãpãþânaþi. Rãmâne la latitudinea
fiecãrui pãrinte sã gãseascã o soluþie în procesul propriu-zis, ca sã zic aºa.
Deci lãsaþi-i sã fie copii. O sã creascã oricum repede.

DESPRE ATENÞIE

Este înþelept sã dezvoltãm un anumit tip de culturã în care copiii noºtri
sã primeascã un tip de educaþie ideal, elegant, sensibil, înþelegãtor ºi plin
de atenþie. „Atenþia” este mai importantã decât multe dintre celelalte
elemente. Cineva poate sã fie chiar un nemernic furios (totul e relativ) sau
oarecum mârâit, nepractic, nechibzuit ºi totuºi copilul sãu sã-ºi dezvolte
încrederea în sine ºi respectul de sine, din care sã se dezvolte abilitatea
de a acþiona creator ºi integru, fãcând distincþii clare ºi rãmânând puter-
nic ºi activ. Dacã le acordãm o atenþie imediatã de o anumitã calitate, vor
primi ceea ce conteazã pentru ei ºi ce pentru ei înseamnã ceva (ºi cã
suntem cu toþii niºte orbi cã nu ne-am dat seama!).
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Rãspundeþi-le imediat, spuneþi-le cã i-aþi auzit

Când un copil spune „Îmi repari ºi mie jucãria în dupã-amiaza asta?” ºi
voi îi rãspundeþi „Mda” ºi nu i-o reparaþi, nu numai cã foarte curând va
începe sã cearã tot mai mult, dar se va simþi ºi abandonat, dezamãgit ºi
cã nu conteazã pentru noi. De asemenea, va deduce cã nu se poate bizui
pe voi, cã nu sunteþi demni de încredere ºi e evident cã nu se va stabili
o relaþie sãnãtoasã între copil ºi pãrinþi. Nu rãspundeþi pur ºi simplu cu
mintea aiurea „Sigur, sigur cã da copile”, dupã care sã uitaþi ce v-a rugat.
Nu-l trataþi superficial cu un „bine” deºi ºtiþi mai mult ca sigur cã o sã
uitaþi imediat. Acordaþi-i toatã atenþia ºi spuneþi-i cã o sã vã ocupaþi de
asta ºi faceþi-o exact când aþi promis (sau chiar mai înainte), dar nu mai
târziu. Este necesar sã avem o prezenþã clarã, direcþionatã spre copil, sã
ne concentrãm când comunicãm ceva copilului ºi sã fim de încredere.

În nouã din zece cazuri, trebuie sã auzim copilul de prima datã când
ne strigã. Aceastã atenþie imediatã acordatã nevoilor sale este o formã de
recunoaºtere a faptului cã el este important ºi util ºi mai presus de toate
o întãrire a ideii cã el, copilul, existã. Copiii când simt cã nu sunt auziþi
(având în vedere procentul de superficialitate a adulþilor, este o percepþie
corectã), încep sã þipe ca sã li se dea atenþie, iar ºi iar, tot mai tare de
fiecare datã, „Mami, MAMI!”, destul de curând ne lasã nervii ºi spunem
„Bine, bine, gata!” Dar n-ar trebui sã ne enervãm pe ei cã þipã. Dacã i-am
fi auzit de la început ºi am fi rãspuns cu un „Da” din prima clipã, în ma-
joritatea cazurilor n-ar fi trebuit sã treacã la alte mãsuri. Totuºi, existã un
fenomen psihologic uluitor, de exemplu, o mamã care-ºi aude copilul
când ºopteºte în timp ce ea doarme (când dorm împreunã în patul
familiei), dar peste zi nu-l aude nici când o strigã pentru a ºasea oarã, deºi
acum este treazã ºi copilul la doi paºi de ea. Subconºtientul este întotdea-
una treaz ºi chiar dacã neuroza tot de acolo porneºte, el se manifestã la
nivelul exterior al conºtientului.

Copiii pot deveni înnebunitor de doritori de atenþie, cerând mereu
mai multã, pentru cã nu ºtiu dacã noi i-am auzit, iar noi adulþii trebuie
sã analizãm de ce copiii noºtri cred cã nu-i auzim. Existã întotdeauna un
motiv ºi copiii sunt foarte exacþi în inconºtientul lor (sau în conºtientul
lor) în reacþiile raportate la comportamentul nostru. Pentru cã avem filtre
care interfereazã cu o observare de sine clarã, adesea nu conºtientizãm
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comportamentul nostru propriu-zis. Când atenþia noastrã este liberã
auzim copiii când ne strigã.

O modalitate de a le da sã înþeleagã copiilor cã le acordãm atenþie,
atunci când spun ceva ºi ne repetã, este sã le rãspundem: „Te-am auzit de
prima datã ºi…” (dar asta doar în cazul în care chiar le-am acordat atenþie
ºi chiar i-am auzit, nu trebuie s-o spunem doar aºa, ca sã facem impresie.)
„… de îndatã ce termin treaba îþi acord atenþia mea”. Atunci, dacã el
continuã sã vocifereze dupã noi e în regulã, pentru cã capacitatea de
concentrare a copilului e de scurtã duratã, el trãieºte momentul prezent ºi
nu cel viitor. Dar trebuie sã fim siguri cã ºtie cã a fost auzit. Trebuie sã fim
dispuºi, pregãtiþi, sã întrerupem conversaþia noastrã importantã cu un alt
adult, de îndatã ce e posibil, spre a-i oferi copilului ce are nevoie ºi doar
apoi sã ne vedem din nou de treabã. Fireºte cã dacã are nevoie de ceva care
presupune o implicare de duratã, îi putem spune clar cã o sã ne ocupãm de
el de îndatã ce terminãm conversaþia ºi o vom face fãrã amânare.

ªi totuºi, dacã între timp a fãcut pipi în pantaloni ºi vã spune: „Þi-am
zis eu…” atunci eu aº rãspunde „Ai dreptate! Mi-ai spus ºi eu nu þi-am
acordat atenþie suficient de prompt. Îþi mulþumesc cã mi-ai spus ºi data
viitoare o sã-þi dau atenþie mai curând.” Ca adult, nu ar trebui sã fii atât
de ruºinos de ignorant ºi atât de clar egoist, încât sã gãseºti o justificare
a faptului cã n-ai dat atenþie sau sã-l faci pe copil sã simtã prost pentru
cã a fost ascultãtor, spunându-i ceva în genul: „De ce nu te-ai dus singur?
Nu trebuia sã mã aºtepþi pe mine. Uite acum trebuie sã spãlãm hãinuþele,
parcã n-aº avea destule de spãlat.”

Mulþi adulþi nu sunt de acord cu mine, pentru cã eu atunci când sunt
cu un copil ºi am altã treabã, de exemplu sunt la bucãtãrie, iar el trebuie
sã meargã la baie, las totul baltã ºi îl duc la baie. Mulþi mi-au spus, clar
dezgustaþi: „Poate sã aºtepte un minut, douã.” ªtiu ºi eu? Nu cred cã un
copil trebuie sã fie obligat sã aºtepte cu mersul la baie, dacã nu e absolut
necesar. Eu aº zice mai curând cã ar putea sã mai aºtepte cratiþele noastre
ºi nu treaba micã sau treaba mare a copiilor.

Acordaþi-le o ºansã omuleþilor ãstora mici, cã sunt doar niºte copii.
Oferiþi-le atenþie în primii trei ani ºi veþi vedea ce uluitor de multe lucruri
vor învãþa din asta ºi cât de independenþi ºi de competenþi vor dori ºi vor
fi în stare sã fie. Când n-au decât doi ani s-ar putea sã gândim: „Ce ºtiu ei?”
Totul! Trebuie sã fie auziþi de îndatã ce strigã ca sã-ºi dea seama cã nu sunt
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ignoraþi sau refuzaþi în vreun fel. Pânã sã împlineascã cinci, ºase sau ºapte
ani, trebuie sã fie bãgaþi serios în seamã, pentru cã altfel va fi prea târziu.

Din pãcate unii copii s-au obiºnuit sã þipe non-stop ca sã li se dea
atenþie, pentru cã au vãzut cã asta e singura soluþie. Chiar când cineva
le dã atenþie imediat, continuã sã þipe oricum, pentru cã nu mai ºtiu cã
li s-a acordat deja. În asemenea cazuri, e bine sã li se dea de înþeles cât
mai des cã într-adevãr, au întreaga noastrã atenþie. Când un copil are un
asemenea comportament, e foarte greu sã mai schimbãm ceva.

O atenþie relaxatã ºi fireascã

În comunitatea noastrã, adulþii îºi dau tot felul de sfaturi reciproce despre
cum sã se comporte cu copiii: „Fã asta… nu spune asta… fii pozitiv…”
º.a.m.d. Dar când suntem faþã în faþã cu copiii e important sã nu le citãm
tot felul de reguli. Niciun copil nu vrea sã audã ceea ce un „expert” i-a
învãþat pe mama ºi tatãl sãu, despre cum sã-l abordeze. Copilul vrea sin-
ceritate. Sã i se spunã ceea ce crede pãrintele ºi nu ceea ce crede altci-
neva. Sfaturile în privinþa educaþiei copiilor, trebuie asumate ºi trãite pe
cont propriu ºi nu copiate sau preluate papagaliceºte ca o placã stricatã
într-un patefon defect. (Mai þineþi minte cum erau pe vremuri? Aºa vã
daþi seama cam ce vârstã am.)

Dacã ieºim în oraº cu copiii ºi unul dintre ei spune ceva care nu se cu-
vine, sau face ceva care nu se cuvine, cum procedãm? Avem grijã sã þinem
minte regulile despre cum sã abordãm copii ºi atunci scoatem din tolba
noastrã o soluþie valabilã? Bineînþeles cã nu. A acorda atenþie relaxatã ºi
naturalã copiilor înseamnã asta: suntem prezenþi, copilul face ceva, iar noi
rãspundem natural, din corp, în contrast cu a rãspunde bazându-ne pe
ideile ºi teoriile pe care le avem în minte. E necesar sã acþionãm cu iubire,
sã rezolvãm problema în spirit creator (iar una n-o exclude pe cealaltã).
Nu trebuie sã ne facem griji cã am putea greºi. Nu acesta ar putea fi vreun
motiv pentru ca un copil sã dezvolte vreo neurozã, dacã sinceritatea stã
la baza rãspunsului nostru.

Debbie, o femeie pe care o cunosc, este un exemplu de persoanã care
acordã atenþie fireascã ºi spontanã. Când copilul are nevoie de ceva ºi o
abordeazã, chiar când e ocupatã ea se opreºte, îi dã ce-i trebuie, acor-
dându-i toatã atenþia ºi apoi revine la treaba ei iniþialã. Ea pur ºi simplu
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abordeazã copiii firesc, cu cãldurã, asta-i tot. Nu-i nevoie sã se þinã dupã
ei tot timpul. Odatã ce copiii au obþinut ce aveau nevoie, nu o mai aga-
seazã în continuare.

S-ar putea sã credem cã trebuie sã le acordãm copiilor o atenþie con-
stantã, dar nu despre asta e vorba. Dacã un copil ne-a lãsat aceastã impre-
sie, e clar cã nu i-am dat ce-i trebuia, când îi trebuia, probabil cândva în
trecut. Niciun copil nu are nevoie de atenþia noastrã constantã. Mai tot
timpul copiii sunt mulþumiti în lumea lor. Vom constata cã atunci când
copiii se joacã de-a nu ºtiu ce personaj, sau se costumeazã, sau construiesc
un fort, sau indiferent ce altceva ar face, ei nu prea au nevoie de noi. Ei
trebuie sã ºtie cã pot avea siguranþã în iubirea ºi atenþia noastrã ºi cã le stãm
la dispoziþie în caz cã au nevoie de ele la un anumit moment. Prin urmare,
copiii se joacã ºi doar din când în când vin în fugã ºi se agaþã de piciorul
vostru (când sunt mici nu ajung mai sus) ºi vã pupã. Voi vã uitaþi în jos, îi
sãrutaþi, le zâmbiþi ºi copiii se întorc înapoi la joacã. Un minut, nouãzeci
de secunde dureazã asta ºi ºtiu exact cã ei în continuare conteazã pentru
voi ºi cu asta basta. Copiii simt o asemenea iubire, tacitã, necondiþionatã
ºi ne-o oferã nouã, pãrinþilor, considerând cã ºi noi simþim acelaºi lucru
pentru ei. Aºa simt copiii faþã de noi pânã când le dovedim cã asemenea
presupuneri sunt neadevãrate. Acesta este începutul sfârºitului inocenþei
lor ºi al profundei ºi necondiþionatei fericiri a lor. O zi extrem de tristã.

Atitudinea ºi starea noastrã are un impact enorm asupra copilului.
Putem fi foarte ocupaþi cînd apare copilul, complet implicaþi în ceea ce
facem, ba chiar obsedaþi sã ne terminãm treaba. Dacã avem stabilite niºte
prioritãþi corecte, indiferent cât de ocupaþi am fi, chiar dacã am avea un
milion de lucruri de fãcut, dacã are el nevoie de noi, imediat ne reorientãm
spre necesitãþile lui. Nu ne rãstim la copil ºi nu-i spunem sã vinã mai târziu
(el nu va mai avea nevoie mai târziu de ceea ce are nevoie chiar acum).
Dacã ne rãstim la el, înseamnã cã ne-am identificat cu munca noastrã în
loc sã rãmânem în contextul a ceea ce este esenþial pentru noi. Oare meritã
sã slãbim încrederea copilului în noi, doar pentru cã suntem prea ocupaþi
ºi n-avem timp sã-i dãm un leucoplast sau un pahar cu apã?

Dacã atenþia noastrã este deasupra pãrerii de moment (pãrere cum cã
respectivul copil „e o pacoste” de exemplu) pentru cã noi trebuie sã ne
vedem de gãtit, el o sã stea pe capul nostru în bucãtãrie, o sã spargã câte
ceva, o sã împrãºtie fãina pe jos, pânã ce o sã ne capteze atenþia; sau o
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sã se ducã într-un colþiºor ºi o sã-ºi verse amarul sporindu-ºi nevoia in-
conºtientã de a se rãzvrãti ºi de a ne-o plãti. Putem fi siguri de asta! Când
copilul are un an ºi jumãtate, el absoarbe totul cristalizând experienþa
într-o percepþie a lumii care poate dura o viaþã; în mod categoric ea se va
regãsi în orice comportament, influenþând toate opiniile ulterioare, con-
vingerile ºi manifestãrile întregii lor existenþe.

Fireºte cã toate aceste consideraþii se aplicã ºi relaþiilor noastre cu alþi
adulþi. De fapt, dacã nu le aplicãm reciproc unii cu alþii, probabilitatea de
a le aplica ºi în relaþia cu copiii e foarte micã. Când suntem cu copiii e
necesar sã înþelegem cã ei sunt alte fiinþe umane, care trãiesc lângã noi.
Au aceleaºi nevoi, aceleaºi speranþe, aceeaºi capacitate de a dãrui ºi de a
primi iubire, chiar dacã nivelul de dezvoltare nu este ca al nostru.

Pentru copiii mei mi-aº dori sã fie iubitori, plini de compasiune, sã fie
prezenþi ºi activi în societate ºi sã aibã conºtiinþa sã facã diferenþa între
poluarea produsã de unele fabrici ale acestei planete ºi un alt tip de relaþie
cu mediul, între a ucide Pãmântul ºi a-l hrãni, a-l îngriji. Sper sã aibã
acest tip de percepþie sãnãtoasã, dar n-am cum sã-i oblig sã ajungã aºa ºi
totuºi, dacã ne creºtem copiii cu dragoste ºi atenþie, în mod firesc îºi vor în-
suºi ideologiile valoroase, filozofia ºi stilul de viaþã care sã facã diferenþa.
S-ar putea sã nu întâlneascã acest tip de stil de viaþã sau de ideologie
sãnãtoasã acolo unde vor trãi, adicã în oraºul lor natal sau în domeniul
de activitate ales ºi apoi sã ajungã la aceastã concluzie pe cont propriu.
Nu e necesar sã-i dresãm sã fie buni, cuminþi ºi conºtienþi social când
vor deveni adulþi. Dacã le acordãm iubire ºi atenþie pentru cine sunt ei,
nu vor ajunge însã la altã concluzie. (Nu cã teoretic n-ar putea, dar n-o
vor face.) Cine am vrea noi ca ei sã fie, poate face parte sau nu din
drumul lor. Asta depinde de aºteptãrile noastre, dacã ele sunt un rezultat
al iubirii sau al neurozei noastre.

Acordaþi-le copiilor toatã atenþia necesarã în primii ani de viaþã ºi în
mod firesc ei vor avea o independenþã înþeleaptã ºi maturã când se vor
face mari.

Copiii pe primul loc – cea mai înaltã practicã a vieþii

Dacã obiceiurile noastre previzibile de zi cu zi, sunt întrerupte de nevoile
de moment ale copiilor noºtri, ba chiar dacã ºi clipele speciale ne sunt
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deranjate, v-aº sugera sã le acordãm timpul necesar sã-i ajutãm ºi sã le fim
alãturi ºi sã nu punem nimic mai presus de nevoile copiilor, exceptând mo-
mentele când chiar n-avem încotro. Aceasta este practica cea mai înaltã,
este exact lucrul de care este nevoie.

Dacã avem consultaþie la dentist ºi nu putem acorda atenþie copilului,
din când în când putem face o excepþie, dar numai pentru un motiv bine
întemeiat. Pe de altã parte, dacã ne aflãm la o întâlnire motivaþionalã ºi
copilul spune: „De ce trebuie sã stau aici, mã plictisesc?” iar adultul
rãspunde: „Trebuie sã ascult cursul acesta! ªtii cã de asta depinde starea
mea de bine” atunci o sã simtã pe pielea lui ce înseamnã ipocrizia. Fireºte
cã adultul într-o atare situaþie nu-ºi dã seama cã e ipocrit ºi crede sincer
în justificarea sa. Copilul este instinctiv conectat la Univers. El ºtie cã
nici un curs din lume nu poate sã determine reuºita sau eºecul cuiva în
viaþã, fie în cea spiritualã, fie în cea mondenã. Este extrem de important
ca un copil sã nu fie împovãrat cu dorinþele adultului care nu au legãturã
cu copilul sau nu îl includ.

În familiile cu doi pãrinþi, copilul este adesea privilegiat, pentru cã
mãcar un pãrinte este de obicei disponibil sã se joace cu el ºi sã aibã grijã
de el. Însã e mai greu când ai o familie monoparentalã ºi vrei sã urmãreºti
un curs sau sã mergi la un film, sau sã te culci cu noua persoanã de care
te-ai îndrãgostit ºi n-ai gãsit o bonã, sau n-ai încredere într-o bonã, sau mã
rog, orice altceva… Eu practic descurajez intenþia de a apela la vreo bonã
pânã când copilul nu împlineºte doi ani, chiar ºi a-l lãsa cu membrii
familiei, cum ar fi bunicii sau fraþii pãrinþilor, chiar dacã majoritatea pã-
rinþilor nu vor sã înþeleagã asta, pentru cã ei vor sã aibã o ieºire, cumva!
Depinde cât de preocupaþi sunteþi de puritatea actului de educaþie, cu
alte cuvinte cât de mult vã preocupã sãnãtatea psihicã a copilului vostru,
care fireºte cã se reflectã ºi asupra trupului, vezi tehnologia psiho-somaticã
de tip „mintea mai presus de materie”. Totuºi, dacã cineva seamãnã foarte
bine cu pãrintele ºi ar avea aceleaºi principii de viaþã ºi acelaºi fel de a se
relata la copii, acesta poate fi folosit ca bonã, dar nimeni nu va putea fi
un înlocuitor parental satisfãcãtor. Prin urmare, dacã vreþi neapãrat sã
ascultaþi cursul respectiv ºi copilul nu vrea, recomandarea mea este mereu
aceeaºi: renunþaþi la curs ºi faceþi ceva de care sã se bucure ºi copilul.

Când copilul este în rãspunderea noastrã, nu trebuie sã-l obligãm sã
se conformeze unor situaþii în care noi vrem sã ne aflãm doar pentru cã
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nu vrem sã ratãm ceva. Fie scoateþi copilul la joacã sau, în cazul în care
vrea sã rãmânã cu voi, dar devine excesiv de exuberant, încercaþi sã-i ex-
plicaþi cã e nevoie sã se comporte într-un anumit fel în spaþiul respectiv.
Nu spuneþi niciodatã: „Copiii trebuie sã fie doar vãzuþi, dar nu ºi auziþi”
nici mãcar în glumã. Nu vor înþelege gluma ºi oricum e o tâmpenie. E o
prostie absolutã! O minciunã! Uneori copiii nu trebuie sã se facã auziþi,
dar alteori tocmai cã trebuie. Existã locuri unde trebuie respectatã liniº-
tea ºi altele unde nu. Copiii trebuie sã aibã ºi momente când sã poatã þipa,
urla, face zgomot ºi sã sarã în toate direcþiile. Altfel, ce sã facã cu atâta
energie? Un principiu esenþial în viaþã este: indiferent de ce e nevoie
într-o circumstanþã, noi trebuie sã oferim acel lucru. Rãspundem direct
faþã de nevoile copilului, indiferent de preferinþele noastre personale. De
fapt nu ratãm niciodatã nimic, cum ar fi un curs sau o noapte cu persoana
iubitã. Vor exista nenumãrate alte cursuri ºi nenumãrate alte nopþi.

Dacã suntem niºte pãrinþi responsabili, sacrificãm dorinþele noastre
mãrunte pentru a satisface nevoile copiilor noºtri, de multe ori chiar do-
rinþele lor. Dacã nu avem intenþia sã fim niºte pãrinþi responsabili, poate
cã ar fi fost mai bine sã nu devenim deloc pãrinþi de la bun început. Tre-
buie sã ne asumãm rãspunderea aceasta, indiferent de situaþie ºi sã înþele-
gem cã totul depinde de împrejurãri. Mai ales în familiile monoparentale,
când celãlalt pãrinte nu este prezent ca sã plimbe copilul în parc în vreme
ce noi stãm la curs. Mulþi pãrinþi se vor jeli în faþa copilului, purtându-se
mai copilãreºte decât copilul, în loc sã acþioneze drept ºi cinstit.

Nu conteazã cum simþim noi, ideea este sã facem ceea ce se doreºte
ºi ce este nevoie. Dacã într-un anumit mediu copilul nostru este nefericit,
vom schimba mediul, dacã ºi în urmãtorul e nefericit ne mutãm într-un
al treilea ºi continuãm tot aºa pânã ce devine fericit ºi dacã el este fericit,
cu siguranþã ar trebui sã fim ºi noi. Nu ceea ce simþim noi trebuie sã fie
factorul motivant al acþiunii noastre. Nimãnui nu îi pasã dacã trãim „o
emoþie realã” în raport cu copilul în momentul respectiv sau nu.5 De fapt
nu conteazã. Copilul nu sesizeazã diferenþele subtile apãrute în psihicul
nostru complex. Tot ce ºtie copilul este dacã e sau nu tratat cu afecþiune
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5 „o emoþie realã” (sau o emoþie „înaltã”) este folositã aici în contrast cu o emoþie joasã aºa
cum este abordatã ea în învãþãtura lui Gurdjieff. Emoþiile joase sunt versiuni centrate pe
ego ºi romanþate ale anumitor stãri autentice cum ar fi tristeþea, bucuria sau frica. În vre-
me ce o emoþie realã izvorãºte din fiinþa esenþialã, ca o reacþie sincerã la o situaþie datã.



ºi dacã existã vreo reacþie pozitivã. Asta-i tot. Rãmâne ideea imperativã
cã trebuie servit, atunci când el are nevoie.

Sã zicem cã un adult vrea sã meargã la baie, singur, fãrã copil. Este
important sã fim în stare sã renunþãm la asta dacã e nevoie, fãrã sã-l jignim
pe copil, pentru cã dacã îl facem sã se simtã prost sau dãm vina pe el, ne
vom submina ideea de sacrificiu. În plus, nu o sã se întâmple nici o neno-
rocire dacã se uitã la noi când facem pipi. E cât se poate de neinteresant
ºi probabil cã se va plictisi dupã câteva dãþi ºi ne va lãsa apoi sã ne ducem
singuri la baie. Dacã îi refuzãm însã libertatea sã ne observe, ar putea crede
cã îl lipsim de ceva minunat; va deveni furios, se va simþi exclus sau ame-
ninþat. (ªi dacã ceea ce facem noi când mergem sã facem pipi este atât de
fascinant, poate cã ar fi bine sã ne analizãm mai bine, nu?)

Copiii noºtri au nevoie de limite ºi de educaþie, bineînþeles, dar mai
ales au nevoie sã se simtã acceptaþi de cãtre noi. Nu uitaþi, aceºti primi ani
o sã treacã fãrã sã ne dãm seama, de aceea profitaþi cât ei sunt încã în
dezvoltare ºi nu ignoraþi nevoile copilului. El trebuie pus pe primul plan,
aceasta este o practicã spiritualã realã . De fapt existã momente în care,
treburile obiºnuite ale vieþii, sunt practici spirituale înalte, dar adesea avem
tendinþa sã nu percepem aceste lucruri la reala lor importanþã. Sã percepi
nevoile ºi dorinþele lor într-o anumitã circumstanþã precum ºi satisfacerea
lor, rãmâne mereu o practicã de viaþã extrem de înaltã.

Despre bunici

Nici bunicii nu pot înlocui grija pãrinteascã! Însã, vreau sã spun cã
bunicii sunt minunaþi. Slavã Domnului cã existã bunici, ca nepoþii sã
aibã de la cine sã preia înþelepciunea celor vârstnici. Dar sã-þi laºi copiii
la bunici douã sãptãmâni, ca sã mergi la mare, când sunt foarte mici,
când au doi, trei sau patru ani, nu este în beneficiul copiilor.

Copiii înseamnã o rãspundere enormã ºi adesea când decidem sã
avem copii, nu suntem deloc pregãtiþi pentru asta. Habar n-avem ce
mare rãspundere înseamnã. De îndatã ce faceþi copiii spuneþi: „Nu mã
aºteptam la asta!” ºi începeþi sã cãutaþi soluþii ca sã mai reduceþi din
intensitatea actului parental. Unii se îndrãgostesc de-a dreptul de
rãspunderea în sine, în vreme ce alþii o refuzã categoric.
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Din jurnalul lui Lee, 9 iunie 2005

Iatã o distincþie pentru o parte dintre voi, cei care se aproprie spre
partea uºor mai maturã a continuumului uman (adicã îmbãtrâniþi):
bunicii nu sunt pãrinþi. Nepoþii nu sunt copiii voºtri. Nu e spre binele
copiilor când bunicii se comportã ca pãrinþii, la nivel sentimental sau
fizic, îndeplinind funcþiile lor. Sã le oferim iubire, afecþiune, tandreþe,
încântare, apreciere, recunoºtinþã, respect, recunoaºtere, da, desigur
ºi totuºi, nepoþii nu trebuie trataþi sau abordaþi ca ºi când ar fi copiii
bunicilor. Când ai nepoþi, nu înseamnã cã þi se acordã o nouã ºansã
„sã reuºeºti mai bine de data asta”. Bunicii nu sunt pãrinþii nepoþilor
lor. Fireºte mã refer la situaþiile obiºnuite ºi nu la cazurile speciale,
când un pãrinte sau pãrinþii sunt grav abuzivi, sau incapabili sã aibã
grijã de copiii lor ºi grija cade în sarcina unuia sau a ambilor bunici.
Mã refer la situaþia obiºnuitã, când bunicii sunt parte fireascã a
succesiunii de generaþii. E foarte important pentru toþi cei implicaþi,
bunicii, copiii lor (care acum sunt pãrinþi cu drepturi bine stabilite) 
ºi nepoþii, ca sã existe niºte limite care sã nu fie încãlcate ºi niºte
rãspunderi foarte clare. Nepoþii nu sunt copiii noºtri ºi noi nu suntem
pãrinþii nepoþilor noºtri. Aceastã distincþie este un element cheie într-o
culturã care respectã nevoia realã ºi pune preþ pe adevãrata „înþelep-
ciune a vârstnicilor” care au devenit înþelepþi cu vârsta ºi au înþeles mai
bine viaþa prin experienþa trãitã. Dacã nu facem aceastã distincþie,
întreaga rasã umanã devine o imensã amibã unicelularã definitã prin
neuroze, acþionând neurotic, ceea ce în final duce la un câmp de forþe
perpetuu nevrozat. Starea asta de lucruri trebuie sã înceteze, dacã
într-adevãr aºa stau lucrurile, ºi sã se transforme într-o autoconºti-
entizare ºi o potenþialã Trezire la Înþelegerea Adevãrului, pentru ca
din aceastã Trezire sã se ajungã la o rezoluþie satisfãcãtoare.
Imposibil? Cam aºa e! Doar cã acesta este singurul scop care meritã
întreaga noastrã energie ºi atenþie, ºi toatã voinþa fiinþei noastre.
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