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Recunoøtinﬂe

Aø vrea sæ°i mulﬂumesc primei mele fiice, Judy Gordon Verret. Ea a fost
cea care mi°a oferit oportunitatea de a testa øi valida eficienﬂa abilitæﬂilor
oferite de Cursul de eficienﬂæ parentalæ în cadrul propriei mele familii. Mai
târziu, ca tânær adult, ea a intervievat mulﬂimi de pærinﬂi care au urmat
cursul T.P.E. Rapoartele ei mi°au furnizat multe exemple ale eficacitæﬂii
abilitæﬂilor T.P.E. în cadrul familiilor. De asemenea, datoritæ lui Judy mæ
pot bucura azi sæ fiu bunicul celor doi copii T.P.E. minunaﬂi, adorabili ai ei.
Vreau sæ°i mulﬂumesc celei de°a doua fiice ale mele, Michelle Adams,
pentru asumarea unei bune pærﬂi din responsabilitatea aducerii la zi a
acestei a 30°a ediﬂie aniversaræ a cærﬂii originale Trainingul Pærinﬂilor
Eficace. Ea, de asemenea, a fost un copil T.P.E. care a validat abilitæﬂile
de comunicare pozitivæ øi rezolvare de conflicte ale T.P.E. Ca øi Judy,
Michelle nu a fost niciodatæ pedepsitæ. Adesea prietenii ei ar fi întrebat°o
cum este viaﬂa în familia noastræ, iar ea ar fi ræspuns: „Familia noastræ
nu are niciun øef. Facem regulile împreunæ.“ Este foarte satisfæcætor ca
pærinte sæ væd câte prietenii apropiate øi durabile are.
Vreau de asemenea sæ°i recunosc meritele soﬂiei mele, Linda. Deøi provine dintr°o familie care folosea pedeapsa în mod repetat, Linda a adoptat
statutul nonputerii parentale al T.P.E. øi este o ascultætoare excelentæ. Este
iubitæ de Michelle øi de mine, ca de altfel de nenumæraﬂii ei prieteni.
Linda a scris douæ cærﬂi, una care aratæ femeilor cum sæ preia responsabilitatea pentru propriile lor vieﬂi øi o alta intitulatæ Fii cel mai bun
tu, care aplicæ modelul T.P.E. tuturor relaﬂiilor.
Vreau sæ°mi exprim adânca apreciere faﬂæ de toﬂi instructorii T.P.E. atât
din Statele Unite ale Americii cât øi din toatæ lumea, care s°au dedicat
ajutorærii pærinﬂilor de a învæﬂa aceste metode paønice, democratice øi
nonpunitive de a creøte copiii.
În sfârøit, vreau sæ°mi exprim mulﬂumirile cætre Elizabeth Rappaport,
editorul meu de la Crown Publishers, atât pentru a mæ læsa sæ aflu de
importanﬂa T.P.E. în propria ei familie cât øi pentru sugestia conform cæreia
era timpul pentru o versiune reînnoitæ a acestei cærﬂi.

Prefaﬂæ

Peter Wyden a insistat ca eu sæ scriu aceastæ carte. Când am rezistat,
a adoptat o manieræ comercialæ, spunându°mi cæ o asemenea carte ar putea
schimba viaﬂa pærinﬂilor, i°ar ajuta sæ creascæ copii mai responsabili,
disciplinaﬂi øi, în cazul în care acestea nu ar fi fost suficient de persuasive,
el m°ar ajuta prin editarea personalæ a manuscrisului. El a scris mai multe
cærﬂi øi a publicat sute, aøa cæ mi°am închipuit cæ øtie despre ce vorbeøte.
Øtia. Cartea a devenit un best°seller. A ajutat la schimbarea vieﬂilor a
milioane de oameni, a prilejuit apariﬂia a altor sute de cærﬂi despre cum
sæ fii pærinte øi, potrivit Fundaﬂiei Pew, a fost modelul pentru multe dintre
cele 50.000 de programe de training parental din Statele Unite øi cine øtie
câte din alte ﬂæri.
Modelul pe care eu l°am dezvoltat øi descris în aceastæ carte a devenit,
de°a lungul anilor, o parte din felul în care noi vorbim despre comunicare
øi rezolvarea conflictelor. Aproape toatæ lumea a auzit în zilele de azi despre
Ascultare Activæ, Mesaje centrate pe persoanæ øi rezolvarea de conflicte
cu nicio pierdere. Nu peste mult timp, am învæﬂat cæ acest model, cunoscut ca modelul Gordon, nu se aplicæ doar la relaﬂiile de tip pærinte°copil:
se aplicæ în toate relaﬂiile — acasæ, la serviciu, la øcoalæ øi în lumea întreagæ.
Terminologia sa poate fi regæsitæ în texte psihologice, cærﬂi øi cursuri pentru
conducætori în afaceri, în cursuri educaﬂionale pentru adulﬂi øi, de fapt,
oriunde comunicarea interpersonalæ øi soluﬂionarea conflictelor sunt
subiecte importante.
De°a lungul anilor, am ajuns sæ realizez cæ în timp ce oamenii folosesc
aceste metode øi aptitudini, relaﬂiile lor devin din ce în ce mai democratice.
Aceste relaﬂii democratice produc o mai mare sænætate øi stare de bine a
fiinﬂei. Când oamenii sunt acceptaﬂi, când sunt liberi sæ se exprime øi sæ
ia parte la luarea deciziilor care îi afecteazæ, se bucuræ de un mai mare
respect de sine, sunt mai încrezætori în sine øi pierd acel sentiment de lipsæ
de putere mereu prezent în familiile autocrate.
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Aceste aptitudini sunt necesare øi pentru pacea mondialæ. Familiile
democrate sunt familii paønice øi atunci când vor fi suficiente familii paønice
vom avea o societate care respinge violenﬂa øi gæseøte ræzboiul inacceptabil.
Ceva la care nu m°am gândit atunci când am scris cartea a fost cursul
vieﬂii. Pur øi simplu nu am privit suficient de departe în viitor ca sæ væd
cum copiii crescuﬂi cu aptitudini T.P.E. nu doar cæ vor ajunge a fi adulﬂi
mai sænætoøi øi fericiﬂi, dar vor deveni, de asemenea, ei înøiøi pærinﬂi mai
democratici, continuând astfel ciclul de nonviolenﬂæ într°o altæ generaﬂie.
A fost foarte împlinitor pentru mine sæ træiesc suficient de mult ca sæ fi
putut vorbi cu mulﬂi oameni tineri ai cæror bunici au adus T.P.E. în familie.
Un prieten al meu a spus o datæ: „Oricærei persoane îi este oferitæ în
viaﬂæ cel puﬂin o grandioasæ surprizæ pozitivæ.“ Presupun cæ surpriza
grandioasæ a vieﬂii mele a fost aceea cæ Peter Wyden a avut dreptate. Nu
doar cæ T.P.E. s°a ræspândit de°a lungul Americii, dar øi cæ aceastæ carte
a fost publicatæ în 30 de limbi cu mai mult de patru milioane de copii aflate
acum în circulaﬂie, iar programul a fost introdus în 43 de ﬂæri. Aceasta nu
este doar o mare surprizæ — este extrem de satisfæcætor.
Am descoperit cæ aptitudinile øi conceptele majore ale A.E.P sunt la fel
de valide azi ca acum aproape patru decenii când am predat prima oaræ
cursul T.P.E. unui grup de øapte pærinﬂi într°o cafenea din Pasadena,
California. Tot ce s°a schimbat este necesitatea. A devenit mai mare øi mai
semnificativæ în timp ce din ce în ce mai multe studii aprobæ descoperirea
cæ pælmuirea, lovirea øi alte forme de violenﬂæ din familie provoacæ
violenﬂæ în societate. Cartea pe care o ﬂineﬂi în mâini are remediile pentru
violenﬂa domesticæ øi aduce, în schimb, pace øi democraﬂie.
În anii urmætori acelui prim grup A.E.P opinia publicæ a suferit o
schimbare remarcabilæ. În 1975, aproape 95% din poporul american
aproba pedeapsa corporalæ a copiilor la øcoalæ sau acasæ. Sondaje recente
aratæ cæ mai puﬂin de jumætate din oameni încæ mai pæstreazæ aceastæ
credinﬂæ, iar numærul celor care sunt de acord cu pedeapsa corporalæ
continuæ sæ scadæ rapid — iar eu sunt nemaipomenit de bucuros în
privinﬂa asta.
Este dorinﬂa mea sinceræ ca citirea acestei cærﬂi sæ reprezinte o experienﬂæ bogatæ øi împlinitoare pentru dumneavoastræ.
Dr. Thomas Gordon
Solana Beach, California

Capitolul 1

Pærinﬂii sunt acuzaﬂi,
dar nu sunt pregætiﬂi
Toatæ lumea acuzæ pærinﬂii pentru problemele tineretului øi pentru
probleme pe care oamenii tineri se pare cæ le°ar cauza societæﬂii. Este numai
vina pærinﬂilor, se lamenteazæ experﬂii sænætæﬂii mentale, dupæ ce
examineazæ statisticile înfricoøætoare ale creøterii rapide a numærului de
copii øi tineri care dezvoltæ serioase sau paralitice probleme emoﬂionale,
care devin victime ale dependenﬂei de droguri sau care se sinucid. Liderii
politici øi ofiﬂeri ai legii blameazæ pærinﬂii pentru creøterea unei generaﬂii
de membri de gæøti, adolescenﬂi cu tendinﬂe de omucidere, studenﬂi violenﬂi
øi criminali. Øi când copiii eøueazæ în øcoli sau renunﬂæ færæ speranﬂæ,
profesori øi administratori ai øcolii pretind cæ pærinﬂii sunt de vinæ.
Totuøi pe pærinﬂi cine îi ajutæ? Cât de mult efort este depus pentru a
asista pærinﬂii în a deveni mai eficienﬂi în creøterea copiilor? Unde pot învæﬂa
pærinﬂii ce fac greøit øi ce ar putea sæ facæ în mod diferit?
Pærinﬂii sunt acuzaﬂi, dar nu antrenaﬂi. Milioane de noi mame øi taﬂi
încep o meserie în fiecare an care se aflæ în topul celor mai dificile pe care
cineva le°ar putea avea: adoptarea unui nou næscut, o micæ persoanæ aproape total neajutoratæ, asumând întreaga responsabilitate pentru sænætatea
sa fizicæ øi psihologicæ øi crescându°l astfel încât sæ devinæ un cetæﬂean
productiv, cooperant øi contribuitor. Ce altæ meserie mai dificilæ øi
pretenﬂioasæ existæ? Totuøi, câﬂi pærinﬂi sunt antrenaﬂi în privinﬂa aceasta?
Mult mai mulﬂi acum decât în 1962 când, în Pasadena, California, m°am
decis sæ proiectez un program de antrenament pentru pærinﬂi. Au fost numai
øaptesprezece în prima mea clasæ, în majoritatea lor deja pærinﬂi care se
confruntau cu probleme serioase legate de copiii lor.
Acum, atât de mulﬂi ani de atunci, dupæ ce am antrenat mai mult de
1,5 milioane de pærinﬂi, am demonstrat cæ acest curs, numit Training pentru
eficacitatea parentalæ sau simplu A.E.P, poate învæﬂa pe cei mai mulﬂi dintre
pærinﬂi aptitudinile necesare de care au nevoie pentru a fi mai eficienﬂi în
meseria de a creøte copii.
Am demonstrat cæ, în acest program incitant, cu un anumit tip de
training mulﬂi pærinﬂi îøi pot mæri considerabil eficacitatea în creøterea de
copii. Ei pot dobândi abilitæﬂi foarte specifice care vor ﬂine canalele de
comunicare deschise dintre pærinﬂi øi copii — în ambele sensuri. Øi pot
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învæﬂa o nouæ metodæ de a rezolva conflictele pærinte°copil care va aduce
o întærire mai degrabæ decât o deteriorare a relaﬂiei.
Acest program ne°a convins cæ pærinﬂii øi copiii lor pot dezvolta o relaﬂie
caldæ, intimæ bazatæ pe o dragoste øi un respect mutual. A demonstrat, de
asemenea, cæ rifturile nu trebuie sæ existe în cadrul familiilor.
Când eram un psiholog clinic practicant, eram la fel de convins ca majoritatea pærinﬂilor cæ perioada rebeliunii din anii adolescenﬂei era atât normalæ, cât øi inevitabilæ — rezultatul dorinﬂei universale adolescentine de
a°øi stabili propria independenﬂæ øi de a se revolta împotriva pærinﬂilor. Eram
sigur cæ adolescenﬂa, cum majoritatea studiilor au arætat, era invariabil
un timp de furtuni øi stres în familii. Experienﬂa noastræ cu T.P.E. mi°a
dovedit cæ m°am înøelat. Încæ øi încæ o datæ, pærinﬂii pregætiﬂi în T.P.E. au
raportat absenﬂa surprinzætoare a rebeliunii øi turbulenﬂei în familiile lor.
Sunt acum convins cæ adolescenﬂii nu se revoltæ împotriva pærinﬂilor.
Ei se revoltæ doar împotriva unor anumite metode distructive de disciplinæ
aproape universal angajate de pærinﬂi. Turbulenﬂele øi disensiunile din
familii pot fi excepﬂia, nu regula, atunci când pærinﬂii vor învæﬂa sæ substituie o nouæ metodæ de rezolvare a conflictelor.
Programul T.P.E. a aruncat, de asemenea, o nouæ luminæ asupra pedepsirii în creøterea copiilor. Mulﬂi dintre pærinﬂii noøtri T.P.E. ne°au dovedit
cæ pedepsirea poate fi abandonatæ pentru totdeauna în disciplinarea copiilor — øi mæ refer la toate tipurile de pedeapsæ, nu doar cele de tipul fizic.
Pærinﬂii pot creøte copii care sunt responsabili, auto°disciplinaﬂi øi cooperativi færæ a se baza pe arma fricii; pot învæﬂa cum sæ influenﬂeze copiii astfel
încât aceøtia sæ se comporte corect dintr°o consideraﬂie originalæ faﬂæ de
nevoile pærinﬂilor mai degrabæ decât din fricæ de pedeapsæ sau pierderea
privilegiilor.
Sunæ aceasta prea bine ca sæ fie adeværat? Probabil cæ da. Aøa îmi suna
mie înainte de a avea experienﬂa personalæ de a pregæti pærinﬂi în T.P.E.
Ca mulﬂi profesioniøti, am subestimat pærinﬂii. Pærinﬂii T.P.E. m°au învæﬂat
cât de mult sunt capabili de schimbare, acordând oportunitatea de pregætire.
Am o nouæ încredere în abilitatea mamelor øi taﬂilor de a înﬂelege
cunoøtinﬂe noi øi a dobândi aptitudini noi. Pærinﬂii noøtri A.E.P, cu puﬂine
excepﬂii, au fost dornici sæ înveﬂe o nouæ abordare în creøterea copiilor, dar
în primul rând a fost nevoie sæ fie convinøi cæ noile metode vor funcﬂiona.
Majoritatea pærinﬂilor deja øtiu cæ metodele lor vechi au fost ineficiente.
Aøa cæ pærinﬂii de azi sunt gata de schimbare øi programul nostru T.P.E.
a demonstrat cæ aceøtia se pot schimba.
Am fost ræsplætiﬂi de un alt rezultat al programului T.P.E. Unul dintre
obiectivele noastre timpurii a fost sæ învæﬂæm pærinﬂii chiar unele dintre
aptitudinile folosite de consilieri profesionali øi terapeuﬂi cu instruire formalæ în ajutarea copiilor sæ depæøeascæ probleme emoﬂionale øi comporta-
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ment ræu adaptiv. Poate pærea straniu sau chiar îndræzneﬂ cæ am avut
asemenea aspiraﬂii. Oricât de absurd ar suna pentru unii pærinﬂi (øi pentru
destui profesioniøti), noi øtim acum cæ øi pærinﬂi care nu au fæcut niciodatæ
un curs de bazæ de psihologie în facultate pot fi învæﬂaﬂi aceste aptitudini
dovedite øi pot învæﬂa cum øi când sæ le foloseascæ eficient pentru a°øi ajuta
proprii copii.
În timpul creøterii T.P.E. am ajuns sæ acceptæm o realitate care uneori
ne descurajeazæ, totuøi de mai multe ori ne face sæ ne simﬂim cu atât mai
mult provocaﬂi: pærinﬂii de azi se bazeazæ aproape în mod universal pe
aceleaøi metode de creøtere a copiilor øi de a se ocupa de probleme în familiile lor care au fost folosite de proprii lor pærinﬂi, de pærinﬂii pærinﬂilor,
de bunicii pærinﬂilor. Spre deosebire de aproape orice altæ instituﬂie socialæ,
relaﬂia pærinte°copil pare cæ a ræmas neschimbatæ. Pærinﬂii depind de metode folosite acum douæ mii de ani!
Nu cæ rasa umanæ nu ar fi achiziﬂionat nicio cunoøtinﬂæ nouæ despre
relaﬂiile umane. Chiar dimpotrivæ. Psihologia, dezvoltarea copilului øi alte
øtiinﬂe behavioriste au acumulat cunoøtinﬂe noi impresionante despre copii,
pærinﬂi, relaﬂii interpersonale, cum sæ ajuﬂi o altæ persoanæ sæ creascæ , cum
sæ creezi un climat psihologic sænætos pentru oameni. Se øtiu multe
despre comunicarea eficientæ persoanæ°la°persoanæ, efectele puterii în
relaﬂiile umane, rezolvarea constructivæ de conflicte ø.a.m.d.
Aceastæ carte prezintæ o filosofie constructivæ a ceea ce înseamnæ sæ
stabileøti øi sæ menﬂii o eficientæ relaﬂie totalæ cu un copil, în toate øi oricare
circumstanﬂæ. Pærinﬂii pot învæﬂa nu doar metode øi aptitudini, dar øi când
øi de ce ar trebuie sæ fie folosite øi pentru ce scop. Pærinﬂilor li se va acorda
un sistem complet — principii la fel ca øi tehnici. Este convingerea mea cæ
pærinﬂilor trebuie sæ li se spunæ întreaga poveste — tot ceea øtim despre
crearea relaﬂiilor pærinte°copil eficace, începând cu niøte fundamente
despre ce se petrece în toate relaﬂiile dintre doi oameni. Apoi ei vor
înﬂelege de ce folosesc metodele T.P.E., când este potrivit sæ le foloseascæ
øi care vor fi rezultatele. Pærinﬂilor li se va acorda o øansæ sæ devinæ ei înøiøi
experﬂi în a se ocupa de problemele inevitabile care apar în toate relaﬂiile
pærinte°copil.
În aceastæ carte, pærinﬂilor li se va oferi tot ceea ce øtim, nu doar pærﬂi
dintr°un întreg. Un model complet de relaﬂii eficiente pærinte°copil va fi
descris în detaliu øi va fi frecvent ilustrat prin materiale de caz din
experienﬂele noastre. Majoritatea pærinﬂilor consideræ T.P.E. destul de
revoluﬂionar deoarece diferæ dramatic de tradiﬂie. Totuøi, este potrivit atât
pentru pærinﬂi cu copii foarte mici cât øi pentru cei cu adolescenﬂi, pærinﬂi
cu copii cu deficienﬂe sau cei cu copii „normali“.
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T.P.E. va fi descris în termeni familiari oricui, nu într°un jargon tehnic.
Unii pærinﬂi se pot afla la început în dezacord cu unele dintre concepte, dar
puﬂini vor gæsi cæ nu le pot înﬂelege.
Din moment ce cititorii nu vor putea sæ°øi exprime îngrijorærile faﬂæ°în°faﬂæ
cu un instructor, aici sunt câteva întrebæri øi ræspunsuri care vor putea fi
de ajutor pentru început.
Întrebare: Este aceasta încæ o abordare permisivæ în creøterea copiilor?
Ræspuns: Sigur cæ nu. Pærinﬂii permisivi intræ în tot atâtea probleme ca
pærinﬂii excesiv de stricﬂi, deoarece copiii acestora se dovedesc a fi egoiøti,
problematici, necooperativi øi insensibili la nevoile pærinﬂilor.
Întrebare: Poate un pærinte sæ adopte aceastæ nouæ abordare în mod eficient
dacæ celælalt pæstreazæ vechea metodæ?
Ræspuns: Da øi nu. Dacæ doar un pærinte începe sæ foloseascæ aceastæ nouæ
abordare, va avea loc o îmbunætæﬂire considerabilæ în relaﬂia dintre acel
pærinte øi copii. Dar relaﬂia dintre celælalt pærinte øi copii se poate
înræutæﬂi. E mult mai bine deci ca ambii pærinﬂi sæ înveﬂe noile metode. Mai mult decât atât, când ambii pærinﬂi încearcæ sæ înveﬂe aceastæ
nouæ abordare împreunæ, se pot ajuta unul pe celælalt foarte mult.
Întrebare: Îøi vor pierde pærinﬂii influenﬂa asupra copiilor cu aceastæ nouæ
abordare? Vor abdica aceøtia de la responsabilitatea de a ghida øi
direcﬂiona vieﬂile copiilor lor?
Ræspuns: Pe mæsuræ ce pærinﬂii citesc primele capitole este posibil ca aceøtia
sæ capete aceastæ impresie. O carte poate reprezenta un sistem doar
pas cu pas. Primele capitole se ocupæ de moduri de a ajuta copiii în a
gæsi propriile soluﬂii la probleme cu care ei înøiøi se confruntæ. În aceste
situaﬂii, rolul unui pærinte eficace va pærea diferit — mult mai pasiv
sau „nondirectiv“ decât sunt pærinﬂii obiønuiﬂi. Ultimele capitole,
totuøi, se ocupæ de cum se poate modifica comportamentul inacceptabil
al copiilor øi cum pot fi influenﬂaﬂi astfel încât aceøtia sæ ia în
considerare nevoile voastre ca pærinﬂi. În aceste situaﬂii, vi se vor aræta
moduri specifice de a fi un øi mai responsabil pærinte — obﬂinând mai
multæ influenﬂæ decât aveﬂi în prezent. Poate fi de ajutor sæ verificaﬂi
cuprinsul cærﬂii pentru subiectele acoperite în ultimele capitole.
Aceastæ carte predæ pærinﬂilor o metodæ mai degrabæ uøor de învæﬂat
de a încuraja copiii în a accepta responsabilitatea de a gæsi propriile soluﬂii
la propriile lor probleme øi ilustreazæ cum pærinﬂii pot pune la lucru imediat
acea metodæ. Pærinﬂii care învaﬂæ aceastæ metodæ (numitæ Ascultare
Activæ) pot experimenta ceea ce pærinﬂii pregætiﬂi în T.P.E. au descris:
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„Este o aøa o uøurare sæ nu mæ gândesc cæ eu trebuie sæ am toate
ræspunsurile pentru problemele copiilor mei.“
„T.P.E. m°a fæcut sæ am o mult mai mare apreciere faﬂæ de
capacitæﬂile copiilor mei de a-øi rezolva propriile probleme.“
„Am fost uimit de cum a funcﬂionat Ascultarea Activæ. Copiii mei
vin cu soluﬂii la problemele lor care sunt adesea mult mai bune decât
oricare alta pe care eu le°aø fi dat°o.“
„Presupun cæ întotdeauna m°am simﬂit foarte inconfortabil în a juca
rolul lui Dumnezeu — simﬂind cæ eu trebuie sæ øtiu ce ar trebui sæ facæ
copiii mei atunci când au probleme.“
Astæzi, mii de adolescenﬂi øi°au concediat pærinﬂii, iar aceasta pentru
un motiv întemeiat în ceea ce îi priveøte pe copii.
„Mama mea nu înﬂelege copiii de vârsta mea.“
„Pur øi simplu uræsc sæ ajung acasæ øi sæ fiu mustrat în fiecare
searæ.“
„Nu spun nimic niciodatæ pærinﬂilor mei; dacæ le°aø spune, nu ar
înﬂelege.“
„Aø vrea ca tata sæ mæ lase în pace.“
„Cât de repede pot, o sæ plec de acasæ — nu mai suport cicæleala lor
constantæ despre orice lucru.“
Pærinﬂii acestor copii sunt de obicei foarte conøtienﬂi de faptul cæ øi°au
pierdut posturile, cum este evidenﬂiat în aceste mærturii efectuate în clasele
noastre de T.P.E.:
„Nu mai am absolut nicio influenﬂæ asupra bæiatului meu în vârstæ
de 16 ani.“
„Am renunﬂat în ceea ce o priveøte pe Annie.“
„Ricky nu mænâncæ niciodatæ cu noi øi de abia ne adreseazæ vreun
cuvânt. Acum îøi doreøte o cameræ afaræ în garaj.“
„Mark nu este niciodatæ acasæ. Øi niciodatæ nu°mi va spune unde
se duce sau ce face. Dacæ îl întreb vreodatæ, îmi spune cæ nu este treaba
mea.“
Pentru mine este o tragedie cæ una dintre posibil cele mai satisfæcætoare
øi intime relaﬂii în viaﬂæ provoacæ sânge atât de des ræu. De ce atâﬂia
adolescenﬂi ajung sæ°øi vadæ pærinﬂii ca pe „inamici“? De ce existæ un
asemenea rift între pærinﬂi øi copii? De ce se aflæ pærinﬂii øi tineretul din
societatea noastræ la propriu în ræzboi unii cu alﬂii?

14

Dr. THOMAS GORDON

Capitolul 14 se va ocupa de aceste întrebæri øi va aræta de ce nu este
necesar pentru copii sæ fie rebeli øi sæ se revolte împotriva pærinﬂilor. T.P.E.
este revoluﬂionar, da, dar nu este o metodæ care invitæ la revoluﬂie. Mai
degrabæ este o metodæ care îi poate ajuta pe pærinﬂi sæ evite faptul de a fi
concediaﬂi, pot preveni ræzboiul acasæ la ei øi pot aduce pærinﬂi øi copii mai
aproape decât sæ°i grupeze unul împotriva altuia ca antagonici ostili.
Pærinﬂi care la început vor fi înclinaﬂi sæ respingæ metodele noastre ca
fiind prea revoluﬂionare pot gæsi motivaﬂia necesaræ studierii lor cu o minte
deschisæ citind urmætorul extras dintr°o declaraﬂie oferitæ de o mamæ øi
un tatæ dupæ ce au avut T.P.E.
„Bill, la 16 ani, era cea mai mare problemæ a noastræ. Se înstræinase.
O luase razna øi era complet iresponsabil. Primea primele lui note mici
la øcoalæ. Nu venea niciodatæ acasæ la orele încuviinﬂate, oferind ca scuze
pene ale maøinii, ceasuri stricate øi rezervoare de benzinæ goale. Noi
îl spionam, el ne minﬂea. L°am pedepsit. I°am luat permisul de conducere. I°am tæiat alocaﬂia lunaræ. Conversaﬂiile noastre erau pline de
incriminæri. Toate færæ niciun rezultat. Dupæ o ceartæ foarte violentæ,
s°a aøezat pe podeaua bucætæriei øi a început sæ urle øi sæ dea din picioare
zbierând cæ înnebuneøte. La acel moment ne°am înscris în cursul pentru
pærinﬂi al doctorului Gordon. Schimbarea nu a venit peste noapte... Nu
ne simﬂiseræm niciodatæ ca o unitate, o familie profund afectivæ, caldæ
øi iubitoare. Aceasta a venit abia dupæ ce au avut loc mari schimbæri
în atitudinile øi valorile noastre... Aceastæ nouæ idee de a fi o persoanæ
— o persoanæ puternicæ, separatæ, care îøi exprimæ propriile valori dar
nu le impune asupra altora, ci fiind un bun model — acesta a fost
punctul de întoarcere. Aveam mult mai multæ influenﬂæ... De la
rebeliuni øi stæri de furie, de la eøecuri în øcoalæ, Bill s°a schimbat într°o
persoanæ deschisæ, prietenoasæ, iubitoare care îøi numeøte pærinﬂii „doi
dintre oamenii mei preferaﬂi“...Este în sfârøit înapoi în familie... Am o
relaﬂie cu el pe care niciodatæ nu am crezut°o posibilæ, plinæ de dragoste
øi încredere øi independenﬂæ. Este puternic motivat interior øi, când
fiecare dintre noi este de asemenea, chiar træim øi creøtem ca o familie.“
Pærinﬂii care vor învæﬂa sæ foloseascæ noile noastre moduri de comunicare
a sentimentelor proprii sunt puﬂin susceptibili de a produce un copil precum
cel de 16 ani care a stat în biroul meu øi a anunﬂat cu o figuræ inflexibilæ:
„Nu trebuie sæ fac nimic prin casæ. De ce ar trebui sæ o fac? Este
treaba pærinﬂilor mei sæ aibæ grijæ de mine. Li se cere în mod legal sæ
facæ asta. Nu am cerut eu sæ mæ nasc, nu?“
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Când am auzit ce mi°a spus øi ce credea în mod evident acest tânær,
nu m°am putut abﬂine sæ nu gândesc „Ce fel de persoane producem de
copiilor le este permis sæ creascæ cu atitudinea cæ lumea le datoreazæ atât
de multe chiar dacæ ei dau înapoi atât de puﬂin? Ce fel de cetæﬂeni trimit
pærinﬂii în lume? Ce fel de societate vor crea aceste fiinﬂe umane egoiste?“
Aproape færæ excepﬂie pærinﬂii pot fi împærﬂiﬂi, în mod brut, în trei
grupuri — „câøtigætorii“, „pierzætorii“ øi „oscilatorii“. Pærinﬂii din primul
grup apæræ puternic øi justificæ în mod persuasiv dreptul lor de a exercita
autoritatea sau puterea asupra copilului. Aceøtia cred în restricﬂionare,
impunerea de limite, a comanda anumite comportamente, a da comenzi
øi a se aøtepta la obedienﬂæ. Folosesc ameninﬂæri cu pedeapsa pentru a
influenﬂa copilul sæ se conformeze øi executæ pedepsele când acesta nu face
asta. Când apar conflictele între nevoile pærinﬂilor øi cele ale copilului, aceøti
pærinﬂi rezolvæ conflictele în mod consecvent de aøa manieræ încât pærintele
câøtigæ øi copilul pierde. În general, aceøti pærinﬂi justificæ „victoria“ lor prin
argumente stereotipe ca: „Acesta este felul în care m°au crescut pærinﬂii
mei, iar eu am ajuns destul de bine,“ „Este spre binele copilului,“ „Copiii
de fapt îøi doresc autoritatea parentalæ,“ sau insinueazæ noﬂiunea vagæ de
„Este responsabilitatea pærinﬂilor sæ°øi foloseascæ autoritatea pentru binele
copilului, deoarece pærinﬂii øtiu cel mai bine ce este potrivit øi ce este greøit.“
Al doilea grup de pærinﬂi, ceva mai mici la numær decât „câøtigætorii“,
le permit copiilor o mare parte de libertate în majoritatea timpului. Ei evitæ
în mod conøtient setarea de limite øi admit mândri faptul cæ ei nu practicæ
metode autoritare. Când apar conflictele între nevoile pærinﬂilor øi cele ale
copilului, destul de consecvent copilul este cel care câøtigæ øi pærintele cel
care pierde, deoarece asemenea pærinﬂi consideræ cæ este dæunætor sæ
frustreze nevoile copilului.
Probabil cel mai larg grup de pærinﬂi este format din aceia care gæsesc
imposibilæ urmarea consecventæ a uneia dintre cele douæ abordæri. În
consecinﬂæ, în încercarea de a ajunge la o „mixturæ judicioasæ“ a celor douæ
aceøtia oscileazæ înainte øi înapoi între a fi strict øi clement, dur øi moale,
restrictiv øi permisiv, câøtigætor sau pierzætor. Dupæ cum ne°a spus o mamæ:
„Încerc sæ fiu permisivæ cu copiii mei pânæ când ajung atât de ræi
încât nu°i mai suport. Atunci simt cæ trebuie sæ mæ schimb øi încep sæ°mi
folosesc autoritatea pânæ când ajung atât de strictæ încât nu mæ mai
suport pe mine însæmi.“
Pærinﬂii care au împærtæøit aceste sentimente într°una din clasele
noastre de T.P.E. vorbeau neøtiind de asta pentru marele numær din „grupul
oscilatoriu“. Aceøtia sunt probabil cei mai confuzi øi nesiguri pærinﬂi øi, dupæ
cum vom aræta mai târziu, ai cæror copii sunt adesea cei mai tulburaﬂi.
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Dilema majoræ a pærinﬂilor din ziua de azi este aceea cæ ei percep doar
douæ abordæri ale rezolværii conflictelor de acasæ — conflicte care inevitabil
apar între pærinte øi copil. Ei væd doar douæ alternative în creøterea copilului. Unii aleg abordarea „Eu câøtig — tu pierzi“, alﬂii abordarea „Eu pierd
— tu câøtigi“, în timp ce alﬂii aparent nu se pot decide între cele douæ.
Pærinﬂii aflaﬂi în T.P.E. sunt surprinøi sæ descopere cæ existæ o alternativæ la cele douæ metode „câøtig — pierdere“. Noi o numim metoda
„nimeni nu pierde, toatæ lumea câøtigæ“ de rezolvare a conflictelor, iar
ajutarea pærinﬂilor în a învæﬂa sæ o foloseascæ eficace este unul dintre
principalele obiective ale T.P.E. În timp ce aceastæ metodæ a fost folositæ
de ani de zile pentru a rezolva conflicte, puﬂini pærinﬂi s°au gândit la ea ca
la o metodæ de a rezolva conflictele pærinte — copil.
Mulﬂi soﬂi øi soﬂii îøi rezolvæ conflictele printr°o soluﬂionare mutualæ de
probleme. Aøa fac øi partenerii de afaceri. Sindicate muncitoreøti øi conducerea negociazæ contracte aplicabile ambelor pærﬂi. Aranjamente legate de
proprietate în cadrul divorﬂurilor sunt adesea hotærâte printr°o luare de
decizii comunæ. Chiar øi copiii în mod frecvent îøi rezolvæ conflictele prin
acorduri mutuale sau contracte informale acceptate de ambii („Dacæ tu faci
asta, eu voi accepta asta“). Cu o frecvenﬂæ crescutæ, corporaﬂiile îøi antreneazæ directorii în folosirea luærii de decizii participative pentru rezolvarea
conflictelor.
Nefiind o stratagemæ sau scurtæturæ pentru a fi un pærinte eficace,
metoda „nimeni nu pierde, toatæ lumea câøtigæ“ necesitæ mai degrabæ o
schimbare de bazæ în atitudinea multor pærinﬂi faﬂæ de copiii acestora. E
nevoie de timp pentru a putea fi utilizatæ acasæ øi necesitæ ca pærinﬂii sæ
înveﬂe mai întâi aptitudinile ascultærii non°evaluative øi ale comunicærii
sincere ale propriilor sentimente. În consecinﬂæ, metoda niciunei pierderi
este descrisæ øi ilustratæ în capitolele de sfârøit ale acestei cærﬂi.
Poziﬂia ei în carte, totuøi, nu reflectæ adeværata importanﬂæ a metodei
nimeni nu pierde, toatæ lumea câøtigæ în cadrul abordærii noastre complete
asupra creøterii copilului. De fapt, aceastæ metodæ nouæ de a aduce
disciplina în case printr°un management eficace al conflictelor este inima
øi sufletul filosofiei noastre. Este cheia principalæ cætre pærintele eficace.
Pærinﬂii care vor avea ræbdarea sæ o înﬂeleagæ øi apoi sæ o adopte conøtient
acasæ ca alternativæ la cele douæ metode pierdere — câøtig vor fi pe deplin
ræsplætiﬂi, de obicei cu mult peste speranﬂele øi aøteptærile lor.

Capitolul 2

Pærinﬂii sunt oameni, nu zei
Atunci când cineva devine pærinte, ceva straniu øi nefericit se întâmplæ.

Acesta începe sæ îøi asume un rol sau sæ joace o piesæ øi uitæ cæ este øi el
un om. În momentul în care simt cæ au intrat în lumea sacræ a pærinﬂilor,
ei cred cæ trebuie sæ poarte pelerina de „pærinte“. Încep cu seriozitate sæ
se poarte în anumite moduri deoarece aøa cred ei cæ ar trebui sæ se poarte
un pærinte. Heather øi James Markinson, doi oameni normali, devin dintr°o
datæ Domnul øi Doamna Markinson, Pærinﬂi.
Într°un mod foarte serios, aceastæ transformare este nefericitæ, deoarece
foarte des are ca rezultat faptul cæ uitæ cæ sunt încæ indivizi cu defecte,
persoane cu limitæri, oameni adeværaﬂi cu sentimente adeværate. Astfel,
atunci când cineva devine pærinte, se întâmplæ foarte des sæ înceteze sæ
mai fie uman. Nu mai simt nevoia se fie ei înøiøi, orice sentimente ar avea
la un moment dat. Fiind pærinﬂi, ei au responsabilitatea sæ fie mai mult
decât niøte persoane obiønuite.
Aceastæ povaræ îngrozitoare numitæ responsabilitate aduce o provocare
oamenilor°deveniﬂi°pærinﬂi. Ei simt cæ trebuie sæ fie întotdeauna consecvenﬂi
cu emoﬂiile lor, trebuie sæ fie întotdeauna iubitori cu copiii lor, trebuie se îi
accepte øi sæ îi tolereze necondiﬂionat, trebuie sæ îøi punæ nevoile egoiste
deoparte øi sæ se sacrifice pentru copii, trebuie sæ fie færæ cusur întotdeauna
øi mai ales sæ nu facæ greøelile pe care proprii pærinﬂi le°au fæcut la timpul lor.
Deøi aceste intenﬂii bune sunt de înﬂeles øi admirabile, de obicei îi fac
pe pærinﬂi sæ fie mai puﬂin eficace. Uitarea propriei umaniæﬂi este prima
greøealæ serioasæ pe care cineva o face când intræ în lumea paternitæﬂii (sau
a maternitæﬂii). Un pærinte eficace îøi permite sæ fie o persoanæ adeværatæ.
Copiii apreciazæ foarte mult aceastæ calitate de autenticitate øi umanitate
la pærinﬂii lor. Foarte des ei spun ceva de genul: „Tatæl meu nu este fals“
sau „Mama mea este o persoanæ foarte bunæ“. Atunci când intræ în adolescenﬂæ copiii tind sæ zicæ: „Pærinﬂii mei sunt mai mult prieteni decât
pærinﬂi. Sunt oameni de treabæ. Au øi ei defectele lor ca oricine altcineva,
dar îi plac exact aøa cum sunt.“
Ce spun oare aceøti copii? Este evident cæ îi plac pe pærinﬂii lor ca
persoane normale, nu ca zei. Ræspund foarte bine când væd cæ pærinﬂii lor
sunt oameni, nu actori ce joacæ un rol, ce pretind cæ sunt altceva decât sunt.
Cum pot fi pærinﬂii oameni pentru copiii lor? Cum îøi pot menﬂine
calitatea de a fi persoane adeværate atunci când sunt pærinﬂi? În acest
capitol, vrem sæ arætæm pærinﬂilor cæ pentru a fi eficace ca pærinte nu trebuie
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neapærat sæ îøi piardæ umanitatea. Te poﬂi accepta pe tine însuﬂi ca pe o
persoanæ care are sentimente pozitive øi negative pentru copilul tæu. Nu
trebuie nici mæcar sæ fii consecvent ca sæ fii un pærinte eficace. Nu trebuie
sæ pretinzi cæ simﬂi acceptare sau iubire faﬂæ de un copil atunci când nu
simﬂi asta cu adeværat. De asemenea nu trebuie sæ simﬂi exact acelaøi nivel
de dragoste øi de acceptare pentru toﬂi copiii tæi. Tu øi soﬂul (sau soﬂia) nu
trebuie sæ adoptaﬂi aceeaøi manieræ atunci când comunicaﬂi cu copiii voøtri.
Însæ este esenﬂial sæ învæﬂaﬂi ce anume simﬂiﬂi cu adeværat. Câteva
diagrame pot ajuta pærinﬂii sæ recunoascæ ce anume simt øi ce cauzeazæ
acel sentiment în diferite situaﬂii.

Conceptul de acceptare
Toﬂi pærinﬂii sunt oameni care din când în când au douæ feluri diferite
de sentimente pentru copiii lor°acceptare øi neacceptare. Pærinﬂii „oameni“
câteodatæ acceptæ comportamentul copilului øi câteodatæ nu îl acceptæ.
Comportamentul cuprinde ceea ce copilul spune sau face. Nu este opinia
despre acel comportament. De exemplu, faptul cæ un copil îøi lasæ hainele
pe jos este un comportament. Numind acel copil „neîngrijit“ este o opinie,
o judecatæ despre acel comportament.
Fiecare comportament al copilului — orice ar putea face sau zice — poate
fi reprezentat printr°un dreptunghi pe care o sæ îl numim Chenarul
Comportamental
Toate
comportamentele
posibile
ale copilului
dumneavoastræ
Evident, unele dintre acestea le puteﬂi accepta uøor; altele nu. Putem
reprezenta aceastæ diferenﬂæ împærﬂind dreptunghiul într°o zonæ de
acceptare øi o zonæ de neacceptare. Vom pune toate cele acceptate în partea
de sus a ferestrei øi toate cele ce nu pot fi acceptate în cea de jos.
Comportamente
acceptabile
Comportamente
inacceptabile

