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după opt ani de studiu independent și 
experiențe care i-au modelat percepțiile, 

este fericită să își îndrume cititorii pe calea 
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Parenting pozitiv este mai mult decât o carte pentru părinți. Este un 
ghid al legăturilor interumane. Rebecca descrie un parcurs menit să 
clădească familii fericite, unite prin legături profunde.

— AMY MCCREADY, 
autoarea cărții The „Me, Me, Me“ Epidemic

Noua carte scrisă de Rebecca Eanes scoate în evidență faptul că paren-
tingul înseamnă mult mai mult decât a-i face pe copii să respecte niște 
reguli. Este vorba despre vieți și relații reale, despre oameni adevărați; 
despre povești cu mame, tați și copii din lumea noastră de zi cu zi și 
despre cum le putem transforma în niște povești cu totul și cu totul 
minunate.

— ANDY SMITHSON,
www.truparenting.net

Sprijinindu-și argumentația pe cercetări din domeniul neuroștiințelor 
și al dezvoltării umane, Eanes ne arată cum trebuie să crească părinții 
odată cu copiii lor și cum această călătorie în tandem îi ajută pe cei mici 
să își atingă potențialul maxim.

— MARILYN PRICE-MITCHELL,
autoarea volumului Tomorrow’s Change Makers
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Ai ajuns la capătul răbdării: copilul tău 
refuză pentru a zecea oară să facă ce îi 
spui, te simți neputincios în fața acceselor 
de furie, pierzi controlul și te copleșesc 
gândurile negre. Ei bine, poate a venit 
timpul să privești lucrurile altfel. Copiii 
nu sunt adulți mici: prichindelul tău 
de trei ani nu este în stare să se poarte 
înadins ca un tiran fără scrupule, la fel 
cum nici bebelușul de câteva luni nu 
poate elabora strategiile unui manipulator 
viclean. Poate că el doar încearcă să îți 
spună ceva și încă nu știe cum. Are nevoie 
de ajutorul tău.

Copiii noștri ne-au fost încredințați ca să 
îi pregătim, cu iubire, pentru lumea plină 
de provocări care îi așteaptă. Ca să le 
facem față împreună, Rebecca Eanes ne 
recomandă parentingul pozitiv: o metodă 
alternativă de educare a copiilor bazată 
pe atașament, respect reciproc, atitudine 
proactivă, empatie și disciplină pozitivă. 
Convinsă că problemele vieții nu se 
rezolvă prin pedepse și că lipsa lor nu este 
totuna cu lipsa disciplinei, autoarea ne 
îndeamnă să ne apropiem sufletește de 
copiii noștri, fără teamă, și ne propune 
soluții simple cu ajutorul cărora putem 
ajunge la armonie în viața de familie.
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CAPITOLUL 1
Filozofia parentingului pozitiv

Mulți oameni cred că disciplina reprezintă 
esența creșterii copiilor. Dar creșterea copi‑
ilor este altceva. A fi părinte nu înseamnă 
să‑i spui copilului ce să facă în momentul 
în care se poartă urât. Părinte este cel care 
asigură condițiile în care copilul poate atinge 
nivelul maxim în ce privește potențialul său 
uman. 

Gordon Neufeld

Căzusem într‑o capcană. Prinsă în hățișul așteptărilor soci‑
ale, m‑am lepădat de vocea mea lăuntrică. În loc să fac ceea 
ce îmi dicta inima că este bine, făceam ceea ce îmi spuneau 
revistele, rudele și experții. Dar stăruia în mine sentimentul 
că greșesc.

Aici apare problema. Eu cred că suntem făcuți să ne bucu‑
răm de copiii noștri și de zilele pe care suntem binecuvântați 
să le petrecem alături de ei. Copiii sunt daruri, dar în loc să 
descoperim cu veselie miracolul vieții din care am fost aleși 
să facem parte, foarte mulți dintre noi cădem în cursă și 
nu facem decât să încercăm să gestionăm comportamen‑
tul copiilor. Zilele în care avem un prunc liniștit și cuminte 
trec în zbor și ne trezim cu un omuleț plin de energie și 
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de personalitate. Iar din momentul în care face primii pași, 
încep să apară tot felul de avertismente în privința perioa‑
delor următoare: teribila vârstă de doi ani, „adolescența“ de 
la trei ani, înspăimântătoarea vârstă de patru ani... Odată cu 
aceste avertismente cumplite, ne cotropește din toate părțile 
o avalanșă de sfaturi care pretinde să ne învețe cum să ne 
ținem copiii în frâu. Astfel, șoaptele inimii sunt acoperite de 
zarva tuturor celor care ne spun cum ar trebui să îi creștem.

Ne‑am lăsat convinși de această percepție mai mult decât 
negativă asupra copiilor și motivațiilor care îi animă. Îi 
adulăm pe bebeluși și leșinăm de dragul lor, dar, după 
nici douăzeci și patru de luni, ajungem să credem că acei 
prunci nevinovați și scumpi vor deveni niște tirani care vor 
încerca să ne submineze autoritatea și să preia controlul 
casei! Gândește‑te la mesajele negative atât de răspândite în 
societatea noastră:

• Ni se induce ideea că un copil, fie el și foarte mic, care 
nu poate să doarmă singur încearcă, de fapt, să ne cap‑
teze atenția sau să ne manipuleze. Suntem sfătuiți să 
contracarăm rapid această încercare ignorând copi‑
lul care plânge, astfel încât să învețe să se liniștească 
singur și să se întoarcă imediat și invariabil în patul lui, 
în cazul în care căuta alinare într‑al nostru. Însă acel 
omuleț, de doar câteva luni sau câțiva anișori, caută 
doar ceea ce știe instinctiv că trebuie să aibă: apropie‑
rea de părinții lui.

• Accesele de furie ale copiilor sunt considerate încer‑
cări viclene, premeditate, de a ne atrage atenția sau de 
a obține ceea ce își doresc; și în acest caz ni se spune 
să ignorăm copilul, pentru a nu încuraja un aseme‑
nea comportament negativ. După doar doi ani de 
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la venirea pe lume, vedem în el un intelect superior 
și duplicitar, nicidecum o ființă fragedă, lipsită de 
abilități de comunicare și de adaptare, care are nevoie 
de ajutorul și de îndrumarea persoanei căreia i‑a fost 
lăsată în grijă.

• Se consideră că între vârsta de un an și cea de trei ani 
trebuie să facem proba autorității noastre, când, de 
fapt, atunci este perioada normală de dezvoltare a co‑
pilului. Aflăm că trebuie neapărat să punem piciorul 
în prag cu toată forța de care suntem în stare, altfel 
copilul ni se va urca direct în cap.

Acestea sunt „adevărurile“ despre copii acceptate în socie‑
tate. Prin urmare, ni se spune că în cel mai scurt timp tre‑
buie să ne exercităm autoritatea și să le arătăm cine‑i șeful. 
Dominarea copiilor funcționează destul de bine, o perioadă 
scurtă. Avem, fără îndoială, avantajul staturii, al puterii și al 
unui creier complet dezvoltat. Totuși, mai devreme sau mai 
târziu, copilul începe să riposteze. Atunci apare nesfârșita 
luptă pentru putere cunoscută în zilele noastre sub numele 
de „parenting“.

Aceste lupte zilnice nu doar că pun la grea încercare relația 
dintre părinte și copil, dar pot afecta și căsnicia pe măsură 
ce tensiunea crește și părinții devin extenuați și frustrați. 
Modalitățile de disciplinare eficientă a copilului stârnesc 
certuri, iar diferențele dintre teorie și practică reprezin‑
tă adesea mărul discordiei dintre cei doi părinți. Dorința 
noastră aprigă de a deține acel control despre care ni se 
spune că trebuie să fie permanent ne erodează, puțin câte 
puțin, atașamentul față de copii și chiar față de partener.

De ce suntem atât de mânioși și nu ne mai stăpânim? 
Pentru că nu putem deține controlul prea mult timp și, 
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când simțim că ne scapă, intrăm în panică, recurgând la 
țipete, amenințări și pedepse. Ciclul continuă ca o vâltoare 
care ne înghite, până când dispare orice urmă de bucurie 
din relațiile cu micuții dragi pe care nu demult îi țineam în 
brațe.

Cu cât îmi exercitam mai mult autoritatea parentală, 
cu atât mai urât se purta copilul, iar distanța dintre noi 

creștea.

Știu ce se întâmplă, pentru că am fost în această situație. 
Într‑o vreme, eram atât de preocupată să‑l disciplinez 
după fiecare abatere, încât nu ne mai bucuram de timpul 
petrecut împreună. Și eu, și fiul meu eram nefericiți. Cu 
cât îmi exercitam mai mult autoritatea parentală, cu 
atât mai urât se purta copilul, iar distanța dintre noi 
creștea. Eram prinsă în capcana educației mohorâte în 
care cad atâția părinți. Acum, că sunt liberă, vreau să rup 
lanțurile și să eliberez pe toată lumea.

În 2010 am înființat pe Facebook o comunitate virtuală 
numită Positive Parenting: Toddlers and Beyond. Această 
comunitate s‑a născut din dorința mea de a intra în legă‑
tură cu alți părinți care, la fel ca mine, își doreau să aleagă 
un alt drum, dar nu prea știau încotro s‑o apuce. M‑am 
simțit de‑a dreptul binecuvântată văzând cum crește 
comunitatea noastră, care în prezent depășește 520 000 
de membri. Sute de mii de părinți au descoperit puterea 
parentingului pozitiv și nu avem de gând să ne oprim 
aici. Câștigăm aproape opt mii de membri noi în fiecare 



FILOZOFIA PARENTINGULUI POZITIV 23

săptămână! Prin parenting pozitiv am reușit să mă apro‑
pii din nou de fiul meu. Această metodă de creștere a 
copiilor a adus multă liniște și bucurie în căminul nostru, 
precum și în nenumărate alte familii.

Katrina ne‑a împărtășit o poveste asemănătoare pe pagi‑
na mea de Facebook. „Parentingul pozitiv mi‑a salvat 
atât relația cu fiul meu, cât și sănătatea mintală“, scria ea. 
„După ce mi se zbătea în brațe, așa mic cum era, când 
încercam să‑l fac să se potolească a zecea oară într‑o zi, 
mă întrebam ce este în neregulă cu băiatul meu sau de 
ce sunt o mamă ratată, care nu‑și poate controla perfect 
copilul. Parentingul pozitiv mi‑a oferit o nouă perspec‑
tivă și strategiile de care aveam nevoie pentru a readuce 
fericirea în casa noastră.“

Presupun că mulți părinți simt ce am simțit și eu, și 
Katrina: lipsa bucuriei trăite în primele luni, când se creau 
legăturile emoționale cu bebelușul. Eu am fost extrem de 
ușurată când am descoperit parentingul pozitiv. Citind 
despre această filozofie, mi s‑a luat o mare piatră de pe 
inimă, iar când am pus‑o în aplicare în familia mea, am 
fost martora unei transformări incredibile. De aceea scriu 
cartea de față. Vreau să îți împărtășesc aceste informații 
pentru ca și tu să poți scăpa de temeri și de nevoia de 
control, adăpându‑te la izvorul iubirii și al apropierii 
sufletești.

Ador povestea pe care mi‑a dezvăluit‑o Robin. Deși își 
dădea seama că nu vrea să recurgă la metodele tradiționale 
de parenting, nu știa cum altfel să își disciplineze copi‑
lul. Mi‑a spus că, după ce a început să pună în aplicare 
principiile parentingului pozitiv, întreaga atmosferă din 
casă a devenit mult mai liniștită și mai plăcută, iar ea a 
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început să se bucure mai mult de timpul petrecut alături 
de fiica sa. Relația lor s‑a îmbunătățit, iar fetița este foarte 
cuminte. Cel mai mult m‑a uns pe suflet această declarație 
a lui Robin: „Tratându‑mi copilul cu iubire și respect, am 
început să îmi analizez mai îndeaproape propria persoană 
și felul în care îmi gestionez emoțiile. Parentingul pozitiv 
a făcut din mine un părinte mai bun, în adevăratul sens al 
cuvântului: mai calm, mai răbdător și mai empatic.“ Ce 
mărturie frumoasă despre puterea parentingului pozitiv 
de a schimba vieți!

Ce înseamnă parenting pozitiv?

Parentingul pozitiv este o filozofie bazată pe apropierea 
sufletească. Nu este o simplă metodă de disciplinare, ci o 
modalitate complet diferită de a relaționa cu copiii, care ne 
ajută să menținem o legătură strânsă cu ei la orice vârstă 
și în orice etapă a copilăriei, reușind totodată să creștem 
oameni buni și responsabili.

Metodele convenționale de parenting întorc deseori 
părinții împotriva copiilor, de parcă am fi adversari 
într‑o luptă interminabilă pentru putere și supremație. 
Consecința firească sunt distanțarea membrilor familiei și 
nemulțumirea care domnește în casă. Din fericire, nu este 
singura opțiune! Aducând parentingul pozitiv în cămi‑
nul vostru, vei putea păstra acea apropiere profundă care 
ar trebui să existe în orice familie, lucrând cu copilul, nu 
împotriva lui, pentru a‑l călăuzi pe drumul spre maturi‑
tate. Apropierea autentică generează mai multă coopera‑
re, care, la rândul ei, aduce mai multă bucurie și liniște în 
familie.
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refuză pentru a zecea oară să facă ce îi 
spui, te simți neputincios în fața acceselor 
de furie, pierzi controlul și te copleșesc 
gândurile negre. Ei bine, poate a venit 
timpul să privești lucrurile altfel. Copiii 
nu sunt adulți mici: prichindelul tău 
de trei ani nu este în stare să se poarte 
înadins ca un tiran fără scrupule, la fel 
cum nici bebelușul de câteva luni nu 
poate elabora strategiile unui manipulator 
viclean. Poate că el doar încearcă să îți 
spună ceva și încă nu știe cum. Are nevoie 
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Copiii noștri ne-au fost încredințați ca să 
îi pregătim, cu iubire, pentru lumea plină 
de provocări care îi așteaptă. Ca să le 
facem față împreună, Rebecca Eanes ne 
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alternativă de educare a copiilor bazată 
pe atașament, respect reciproc, atitudine 
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Convinsă că problemele vieții nu se 
rezolvă prin pedepse și că lipsa lor nu este 
totuna cu lipsa disciplinei, autoarea ne 
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soluții simple cu ajutorul cărora putem 
ajunge la armonie în viața de familie.

Ghid esențial

Parenting
pozitiv

R E B E C C A  E A N E S

# 1  p e  A m a z o n  î n  2 0 1 6




