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Bine v-am regăsit. Așa cum v-am obișnuit, continui seria de povești adevărate, povești de
viață, povești cu morală. La baza acestora stau
situații cu care, cu siguranță v-ați confruntat,
dar care au de fapt în substrat adevărate lecții
de viață. Și credeți-mă, lecții gratuite primim
zilnic… dar nu le dăm valoare din varii motive.

P

ărintele trebuie să întărească sentimentul de
comuniune socială şi curajul de a exista. Pentru
a te dezvolta, trebuie să înveți să construiești și
să păstrezi relații. Ce poate învăța copilul prin
conectare: să comunice, să observe, să fie atent, resposabil
și să-și asume comportamentul. Copilul înțelege reguli,
valori morale și etice. Adulții joacă un rol major în stabilirea
regulilor, pentru că de cele mai multe ori acestea nu au
legătură cu realitatea, ci cu fricile sau confortul acestora,
îngrădind astfel dreptul la libertate al copilului. Uneori
părintele se teme ca situația să nu-i scape de sub control
și recurge la reguli, unele chiar aplicate cu strictețe, uitând
că pot apărea situații excepționale și fac copilul să creadă
că nu are dreptul la replică sau un cuvânt de spus și asta
doar pentru că este copil. De aceea sugerez părinților să
dea dovadă de flexibilitate, să arate respect și încredere,
dar mai ales să dea dovadă de curaj! Copilul sănătos pe
plan psihic dă dovadă de curaj, de deschidere și de adaptare la situații noi. “Nu trebuie să le demonstrezi copiilor
micimea lor, lipsa lor de cunoştinţe şi neputinţa, ci trebuie
să le deschizi calea spre un antrenament curajos, să nu
le retezi interesul pe care-l arată pentru un lucru, să nu
le smulgi totul din mână, să le arăţi întotdeauna că numai
începutul e greu, să nu intri în panică în faţa unei situaţii
periculoase, ci să dovedeşti spirit de prevedere şi o justificată protecţie” 1.

Povestea 1. Lui Alex îi place să înoate
Alex, în vârstă de 13 ani, este la mare împreună cu famila lui
și un cuplu apropiat familiei. Lui Alex îi place să înoate, dar are
experiență în bazine mici, cu apă max.1,5m așa că se aruncă cu
bucurie și prudență în valuri. Mama îl urmărește încântată, dar
și cu atenție. La un moment dat prietenul ce-i însoțește se aruncă în valuri și începe să înoate bărbătește. Alex îl urmărește cu
admirație, ar încerca și el, dorința este foarte puternică, aproape
că spune, pot și eu, dar se învârte în cerc, privind cu admirație
continuitatea înotului. Caută cu privirea un sprijin, știe că nu are
voie să se îndepărteze, așa este regula. Cu ochii plini de dorință
și de afirmare, caută aprobare. Prietenul lui “înotătorul” îl invită
la o lungime, dar Alex este reținut în a accepta invitația. Mama își
face curaj și dă aprobator din cap. Alex începe să înoate cu forță
în zona de siguranță dar pe distanță mare dus-întors, însoțit de
prietenul lui “înotătorul”. La întoarcere ridică victorios brațele.
A putut! Știa că poate! Părinții au descoperit în Alex un talent,
așa că au decis să-i facă abonament la un bazin de înot sub
supravegherea unei persone calificate. Sunt mândri de fiul lor.
“A-l copleşi pe copil, pretinzându-i performanţe care întrec
capacităţile sale fizice şi spirituale, poate uşor să ducă, din cauza
dezgustului şi surmenajului, la o atitudine potrivnică integrării
în viaţă. Învăţământul artistic şi ştiinţific trebuie să corespundă
puterii de înţelegere a copilului”1.
Povestea 2. Andrei învață limba engleză
Andrei a făcut grădinița germană, apoi au urmat un șir lung
de meditații la germană. Îi place, este familiarizat și îi pare
ușoară și frumoasă. La școală a început și limba engleză, dar
aceasta nu-i place la fel de mult ca germana. Deși regula este
o ședință engleză, una germană, Andrei nu dă semne de avansare la limba engleză. Părinții simt o ușoară dezamăgire, bani
irosiți și nu găsesc suficiente argumente pentru a-l ambiționa
pe Andrei. Surpriza vine atunci când în vacanță Andrei își face
un prieten cu care este nevoit să comunice în engleză, acesta
nefiind român. De dragul prieteniei și cu ușoară stângăcie,
Andrei începe să vorbească în engleză, fiind chiar el surprins
de câte cuvinte are în vocabular. În prezent aceștia țin legătura,
iar Andrei merge cu interes la orele de engleză. În ambele
exemple, atât Andrei cât și Alex aleg să se dezvolte în medii
relaxante, motivaționale, găsind puterea și resursele în ei înșiși.
M-aș bucura foarte mult și doresc să vă provoc la deschiderea
unei liste de “povești de viață” în care copiii, eroii noștri, au găsit
în ei înșiși resurse și le-au folosit. Aștept cu interes povestea
ta pe e-mailul redacției!
1. Alfred Adler - Sensul vieţii
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