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Episodul 5 - Ajuta-ti copilul sa-si descopere PASIUNEA 

TRANSCRIPT 

Adriana 

Urania, mă bucur foarte mult că astăzi vom discuta despre o problemă pe care o ridică 
foarte mulți părinți din jurul meu, care au copii mici sau foarte mici.  

Mă întreabă pe mine, se întreabă pe ei, citesc pe net, întreabă specialiștii, și sunt 
convinsă că te-au întrebat și pe tine în toate peregrinările tale prin țară, ce să facă 
atunci când copiii lor au timp liber? 

Și atunci când sunt mici, în principiu copiii au timp liber nelimitat. Dar părintele disperat, 
îl înțeleg foarte bine și empatizez cu el, încearcă să-i dezvolte toate abilitățile 
pământului. 

Nu vorbesc doar de limbi străine, nu vorbesc doar de sport, copilul e bine să aibă o 
zonă artistică foarte bine dezvoltată, și dacă se poate și puțin șah, și dacă se poate și 
ceva mind-set. 

Nu e o întrebare retorică. Eu am prezentat acum ușor ironic-amuzant, mă și auto-
ironizez, pentru că și eu am fost în situația lor, și știu ce decizii am luat la momentul 
respectiv, și o să povestim despre ele. 

Ce să facă un copil? Ce să facă un părinte? Să-i dezvolte aceste abilități sau să-i lase 
timp liber nelimitat?  

Și pornesc de la articolul care a fost viral pe internet acum ceva vreme: în Finlanda sunt 
statuate prin lege 4 ore de timp liber, pentru joacă, pentru copil pe zi până la vârsta de 
10 ani. Prin lege. 

Bine ne-am regăsit! 

Urania 

Bine ne-am regăsit Adriana! 

cristiantodosi
New Stamp



Este, întra-adevăr, o întrebare pe care o primesc și eu la rândul meu foarte des, dar 
dincolo de întrebarea ”La ce să-l dau?”, mai sunt o serie de alte întrebări referitoare la 
”Ce părere are Urania despre sistemul Waldorf, despre Montessouri, grădiniță 
particulară sau de stat? Ce fac cu opționalele de la grădiniță?” Care,  cele mai multe, la 
grodinițele particulare, dar nu numai, sunt plătite în plus. 

Adriana  

Și la stat e la fel, se plătesc opționalele.  

Urania 

Se plătesc, dar nu întotdeauna le au, nu toate. 

În paranteză fie spus, am deja o rețea de amice care au grădinițe, evident particulare. 
Și mă bucură foarte mult că aceste femei, care au ales să-și facă grădiniță, cele mai 
multe pentru că nu au găsit la momentul dat o grădiniță potrivită pentru copilul lor, își 
doresc să facă lucrurile diferit, și învață și se dezvoltă, și-și trimit educatoarele la cursuri 
și aduc de-afară o serie de certificări. Deci lucurile se întâmplă bine în această zonă. 

Și am avut recent o discuție cu o astfel de amică, care îmi spunea că deși grădinița ei 
oferă deja program prelungit, până la ora 18, a fost un grup de părinți, care au cerut 
program până la 19.  

Și a introdus program până la ora 19, aducând în schemă încă 3 educatoare. 

Mai mult decât atât, au fost niște părinți care au cerut un soi de sleep-over vinerea, în 
care să-și lase copilul peste noapte la grădiniță. Și a făcut și asta. 

A făcut un program de sleep-over, cu petrecere în pijamale cu copiii, dimineața mic-
dejun, ieșit în parc, iar părintele își ia copilul undeva înainte de prânz.  

Și era cumva disperată, pentru că ce a constatat a fost că putea foarte bine să facă 
program până la ora 21 și părinții și-ar lăsa copiii la grădiniță până la acea oră. 

Iar în acest program de vineri o grămadă de părinți își înscriseseră copiii și au cerut să 
se facă pe tot weekend-ul.  

Adriana 

Ce-ar fi să i-i dea? Nu vrea amica ta să-i crească ea? 



Urania 

Da, asta mă întreba și ea. Ce-ar fi dacă am face cămine, cum erau odată pentru părinți 
mai necăjiți, în afara orașelor, care își duceau copiii la școală și-i lăsau în internat de 
luni până vineri. 

Nu e un caz singular. Am mai discutat cu alte amice care au soiul acesta de programe.  

Unele le-au întrerupt, pentru că au realizat că sunt schimbări mari în comportamentul 
copiilor. Și că tot timpul acesta, când sunt plecați de acasă, deși parcă se distrează la 
grădiniță sunt mici și au nevoie de părinți acasă.  

Asta este o discuție cumva în fundamentul întrebării tale, pentru că există cu siguranță 
un interes al celor mai mulți părinți de a-și vedea copilul realizat, ajuns la potențialul 
maxim, și se scrie foarte mult despre bureții care sunt copiii noștri la vârste mici, și 
despre faptul că pot învăța 4 limbi străine odată, și că primii 3 ani sunt atât de 
importanți. 

Mai e, însă, o serie de părinți care aleg activități opționale tocmai din acest motiv: de a-i 
avea în altă parte decât acasă.  

Știu că sună trist, dar atâta vreme cât cadre didactice îmi povestesc despre asta, asta 
este ceea ce se întâmplă.  

Copilul părăsește grădinița, se mai inventează un atelier, se mai inventează o oră de 
desen, de dezvoltare personală, unde copilul merge cu bunica, sau merge cu bona, sau 
cu altcineva.  

Părintele ajunge acasă la ora 7-8, în orașele mari e clar că se muncește foarte mult. Și 
se întreabă ”Care-i motivul pentru care copilul nu vrea să se culce la 9:30 și trage de 
mine să ne jucăm, și se face 11 și copilul nu se culcă?” 

Copilul are nevoie să învețe lucruri și are nevoie să petreacă timp cu părinții lui.  

Adriana 

Hai să vorbim de această situație și aș vrea să indici care sunt riscurile psihologice de 
dezvoltare și de sănătate mentală pentru un copil care este aruncat de părinte încolo și 
încoace.  



Noi suntem generația copiilor crescuți de bunici, care avem dificultăți să comunicăm 
normal cu părinții noștri din acest motiv.  

După cele 3 sau 4 luni pe care regimul comunist le acorda mamelor pentru îngrijirea 
copiilor, eram abandonați realmente la bunici la țară sau la bloc, într-un alt cartier sau 
oraș, și părinții ne vedeau odată pe săptămână în cazul fericit sau mai rar în cazurile 
mai puțin fericite. 

Te rog să indici părinților care fac lucrul ăsta muncind pentru bunăstarea familiei și mai 
ales a copilului, să aibă de toate, ce riscuri există în dezvoltarea emoțională și 
sănătatea mentală a acestuia? 

Urania 

Am putea să ne uităm la noi. Nu fac parte din acești copii. 

Mama mamei mele, Urania, care era grecoaică, și-i port numele, a locuit cu noi. Și da, 
ea a fost cea care ne-a crescut, dar părinții erau acasă în fiecare zi și ne-am petrecut 
foarte mult timp împreună, dincolo de toate vacanțele, poate și pentru că nu am avut 
bunici la țară. 

Mama e prima generație născută în România din mamă grecoaică și tată sârb, iar tatăl 
meu a rămas orfan destul de devreme și singura lui șansă de a supraviețui a fost școala 
militară, unde a fost înscris de mătușa lui la 14 ani, și unde a crescut în internate.  

Probabil că tocmai că a crescut în internate și nu în sânul unei familii au avut atenție 
amândoi la ce înseamnă timp împreună cu noi.  

Dar în jurul meu erau copii care dispăreau cu lunile la bunici. Dar la mulți dintre noi 
bunicii erau acasă, și asta până urmă e bine.  

Cu cât familia e mai extinsă și aproape de copil, cu atât e mai bine, doar că  noi aveam 
acei prieteni, în fața blocului, pe stradă, în curtea școlii, iar nevoia noastră de conectare, 
că despre asta e vorba, era bine satifsăcută și de către toți acești adulți, care nu erau 
doar 2, de cele mai multe ori, dar și de toți ceilalți copii cu care interacționam, care erau 
de diferite vârste. 

Ne creșteam unii pe alții și învățam unii de la alții, lucru pe care copiii noștri nu-l mai au 
acum.  

Deci o repercursiune pe termen lung este aceasta: lipsa de conectare, de relaționare. 
Pentru că ei sunt treziți dimineața mai devreme decât eram noi treziți, școlile noastre 
erau mult mai aproape decât sunt ale lor; mergeam pe jos, nu duși cu mașina.  



Acum sunt integrați foarte devreme, de la 2 ani în grădinițe particulare, iar la grădiniță 
nu poate interacționa real cu ceilalți copii, în sensul de a-și face prieteni, pentru că 
activitățile nu permit asta. 

Părinții sunt parteneri de joacă al copilului, 1 sau 2, nu mai există ceilalți copii, nu mai 
există membrii ceilalți ai familiei. 

Dacă și în acest context în care relațiile unice, autentice nu se mai dezvoltă pentru copii 
îi mai și târâm de colo colo la diverse activități unde au de a face cu diverși profesori, 
mentori, profesioniști de vreun soi sau altul, unde nici acolo nu pot să lege prietenii, 
pentru că și acolo au de făcut activități în ”contur”, cu îngrădirea libertății de mișcare, 
asta e cea mai mare problemă – lipsa de conectare, de relaționare.  

Emoțional asta e extrem de trunchiant pentru copil, deoarece inteligența lui emoțională 
se dezvoltă mai puțin încrederea și stima de sine, posibilitatea de-a comunica, de a-și 
face prieteni, de a-și găsi calea. 

Sunt prea multe lucruri în care se pierd.  

Adriana 12.06 

Încheiem paranteza aceasta. Nu am știut că există grădinițe care oferă un program 
extra-super-prelungit. 

Cred că e o problemă morală la mijloc și o înțeleg pe prietena ta, de ce a închis acest 
program de weekend.  

E devastator pentru un educator să vadă cum se modifică comportamentul copilului, 
cum intră într-o stare de agitație, sau extaz, când se joacă. Copilul are nevoie de 
îmbrățișarea mamei, de aruncarea-n sus a tatălui, de micul-dejun al mamei, de a ses 
strecura între mama și tata în pat sâmbăta sau duminica dimineața șamd. 

Știu că-mi vei răspunde la întrebarea ”Ce să aleagă părinții pentru timpul liber al 
copilului?” cu ”E bine să fii echilibrat.” E răspunsul logic și moral. 

Te-aș ruga să indici unde începe echilibrul. Echilibrul fiecărui copil este unic. 

Cum să procedeze un părinte în așa fe încât și copilul și părintele să se afle în 
echilibru? 

Urania 



Toată lumea se plânge că nu are timp. Este obsesia acestor ani. Hai să ne gândim 
puțin la ce înseamnă acest timp. 

În contextul în care nu avem suficient timp nici pentru familie, nici pentru noi, nici 
pentru copil.  

Dacă și acel timp cât este, puțin, îl lăsăm umplut din afară nu mai avem echilibru 
nici pentru noi nici pentru copil.  

Părintele aleargă la propriu să-și ia copilul de la școală, de la grădiniță, îl aleargă 
la următoarea activitate, care se întâmplă aproape în fiecare zi, ajung seara 
amândoi acasă obosiți, mai apare și al treilea sau al patrulea membru al familiei, 
la fel de obosit, iar apoi se deschid televizoare sau tablete. 

Nici măcar puținul timp nu e folosit pentru echilibru.  

E foarte greu de dat un sfat, și mă abțin  de fiecare dată să fac asta – ce să faci, 
cum să faci pentru a avea timp pentru tine, pentru a ajunge în echilibru?  

Eu aș propune niște liniște. Povesteam într-una din întâlnirile noastre anterioare 
despre acel preadolescent care se închidea în baie, își punea căștile pe urechi și 
voia liniște, vreun sfert de oră. 

Copiii au nevoie de acest spațiu iar noi umplem din afară cu tot ce se poate 
umple. Asta răpește toate nevoile de bază ale unui copil, dar mai ales cea de 
autonomie. 

Pentru că nu mai poate crea joaca lui, fantezia lui, în spațiul în care locuiește și 
trăiește.  

Orice părinte știe că un copil până la 2 ani se poate juca cu orice: cu capace, cu ghinde, 
cu capace de orice fel, cu chei, cu telecomenzi, cu cărți, cu orice. Jucăriile stau în rafturi 
și el se joacă cu orice alt ceva. 

Și ăsta este un lucru foarte valoros pentru copil pentru că îi hrănește nevoia de 
autonomie – poate lua decizii, poate face alegeri. Îi hrănește creativitatea și se 
relaxează în acest mod.  

Mai târziu apar tot felul de activități care nu-l mai lasă să respire în acest ritm al 
prezentului. E fascinant la copii că ei trăiesc în prezent, iar noi îi târâm dintr-o parte în 
alta: hai repede, hai și la următoarea activitate, hai la încă una. 

Și ne mirăm mai târziu că nu mai au atenție la școală. Nu mai pot avea atenție la școală 
pentru că nu au avut șansa să se așeze în timpul lor prezent, focusați fiind pe 
gândăcelul lor, pe ghinda lor, pe hârtia lor de desen.  



Adriana 

Îmi place răspunsul tău. Dar cum să facă un părinte să-i dezvolte acele abilități pe care i 
le descoperă copilului?  

Dacă are înțelepciunea să-i lase liniștea copilului până la 3, 4, 5 ani și să vadă încotro i-
ar plăcea copilului să meargă, poate observa ce activitate care îl atrage i s-ar părea cu 
adevărat resursă.  

Cum să facă un părinte să descopere adevăratele abilități ale copilului? Cum să le 
aleagă pe acelea care îl ajută să-l dezvolte și care-i crează poate un plus în relația cu 
copilul lui? 

Urania 

Eu cred că orice fel de om are aplecări către ceva. Cred că nu există om ratat în 
sens profesional, decât dacă urmează o cale care nu i se potrivește și în realitatea 
mulți facem cu totul altceva decât facultatea pe care am urmat-o. 

S-au inventat joburi care nu existau acum 15 ani, iar acest ritm este unul extrem 
de alert.  

Ceea ce spun este că noi habar nu avem cum va arăta lumea copiilor noștri peste 
20 de ani.  Îi pregătim pentru joburi, servicii, cariere care nu vor mai exista. 

Acesta este motivul pentru care aș pune accentul mai degrabă pe a crește 
oameni, nu profesioniști în vreun domeniu. 

Cum cresc un om cu stimă de sine ridicată, responsabil, încrezător, care 
comunică, care are un echilibru emoțional, care se așează în pasiunile lui, care 
are relații echilibrate, care știe să ia decizii, care poate să-și rezolve problemele și 
lista poate continua.  

Și mai cred că fiecare copil e unic, cum fiecare om e unic. Dacă ai această atenție 
la copilul tău este imposibil să nu vezi acele lucruri. 

Îl parafrazez pe bunul meu prieten Andy Szekely: știi că ți-ai găsit pasiunea atunci 
când ești capabil să vorbești 2 zile despre ea încontinuu, și dacă cineva te 
oprește din asta îți vine să-l pocnești. 



Copiii au asta. Sunt copii care au, încă de mici, o pasiune pentru cifre, alții pentru litere, 
alții pentru științe ale naturii, pentru cum funcționează lucrurule, și desfac fiecare 
mecanism și pun o grămadă de întrebări. Și dacă-i duci într-un muzeu în care dacă văd 
mecanisme sunt capabili să se lipească de acele mașinării și până nu înțeleg ei cum 
funcționează nu se opresc.  

Alții au o mare pasiune pentru robotică, pentru gândaci, pentru păianjeni, pentru șerpi, 
fiecare cu ale lui.  

   

Adriana 20.15 

Aș vrea să abordăm a doua parte a întrebării de la început: abilități dezvoltate sau timp 
liber nelimitat pentru copilul meu? Timp de calitate petrecut cu copilul. 

Pe vremea când aveam eu copii mici timpul de calitate petrecut cu copilul flutura pe 
toate drapelele parentingului național. Alea puține care erau despre asta vorbeau: 
”Trebuie să petreceți timp de calitate cu copilul.” 

Până am priceput ce înseamnă timp de calitate pentru copiii mei, am încercat să-i fac 
să jucăm împreună tot felul de jocuri inteligente, din materiale naturale, care nu le 
găseam în România la vremea aceea.  

Le-am citit până s-au săturat toate poveștile românești și mai puțin românești. Asta 
știam și asta credeam că înseamnă timp de calitate petrecut cu copilul.  

Ulterior am observat că Ariadnei, spre exemplu, îi plăcea foarte tare ca eu să stau la 
fereastra livingului, și s-o urmăresc în curte cum se joacă singură, dar ea nu era 
singură, era împreună cu prietenul ei imaginar. 

Nu vroia s-o privească alticineva, nu taică-su, nu bunică-sa. Nimic nu-i plăcea mai mult 
decât ca mama ei să stea la fereastră și să se uite, nu să citească, nu să facă altceva, 
să se uite la jocul ei imaginar. Asta ise părea ei că este extraordinar. 

Iar copilul meu celălalt nu vroia să se joace cu mine, dar voia să fiu acolo lângă el când 
se juca el. Nu să-i citesc din ceva, nu să-i propun să ne jucăm cu mașinuțe, nu să 
construim ceva. Nu. Să asist. Până când se plictisea de mine și zicea ”Acuma gata!” 

Mi-a luat câțiva ani până am descoperit chestiile astea, până când au reușit ei să 
verbalizeze, până când Ariadna mi-a spus ”Nu mama, nu vreau să te joci cu mine și cu 
prietenul meu. Vreau să stai acolo în sufragerie și eu să te văd că ești acolo, și eu să 
mă joc singură. Ai înțeles?” 



Cum să descopere părintele acest timp de calitate petrecut cu copilul lui? Poate mai 
devreme, poate că-i un câștig mai mare dacă-l abordezi mai devreme. 

Urania 

Mi-a plăcut foarte mult exemplul și mi-am adus aminte de felul în care interacționez eu 
cu Amos, felul în care povestesc părinții că se joacă cu copiii.  

Și mi se pare fascinant exact acest moment unic de joacă și personajele unice care se 
nasc între părinți și copii, care nu sunt de înțeles din afară.  

Sunt jocuri care nu pot fi replicate, dar ludicul în această poveste este ceea ce-i mai 
important, atât pentru părinte cât și pentru copil.  

Cred că ăsta este timpul acela de calitate. Este ludicul. Și este unic între fiecare părinte 
și copilul său. 

Mă gândeam la aceste personaje, eu aveam un Bobby și un Tommy – picioarele mele 
se numesc așa și stau pe scaunul lui Amos când mâncăm, fiindcă el tot timpul se dă pe 
spate și cade de pe scaun. Atunci eu mi-am pus picioarele pe scaun să-l țin să nu cadă, 
iar el tot timpul mi-alintă picioarele și le mângâie ”Unde sunt Bobby și Tommy să mă 
țină?” 

Întorcându-mă la întrebarea ta, eu cred în echilibru. Nu e vorba doar de timp liber și 
doar de creare de abilități. E vorba despre echilibru. 

Eu cred că toate abilitățile pe care ni le dorim la copiii noștri în timp se pot foarte bine 
crește prin joacă.  

Toți ne naștem cu această nevoie de învățare, de dezvoltare, copiii mai ales sunt de o 
curiozitate fantastică, tocmai pentru că avem această nevoie în noi.  

Poți să înveți un copil lucruri jucându-te cu el, fără să-l duci la activități, fără să-l lași în 
mâna altcuiva, fără să-l înscrii la cursuri scumpe. Poți pur și simplu să te ocupi de câte 
un subiect pe rând și să te joci cu asta, evident, dacă copilul are interes.  

Ce-am făcut, de exemplu, cu Amos, încercând să-i hrănesc pasiunea pentru cifre, el 
având de mic această pasiune? A fost să numărăm în casă orice fel de obiecte și 
puneam castane și puneam pahare și decupam tot felul de legume pe care le așezam 
pe căprării: erau legumele roșii și legumele verzi. Mai apoi mergeam în grădină la ai mei 
și căutam legumele respective și număram frunzele șamd. 

Se pot crește acele abilități diferit. 



Mă întorc la aspectul ludic. În contextul în care noi suntem prezenți pentru copilul 
nostru, pentru că asta mi-ai spus și tu, Ariadna te voia acolo, dacă tu ai fi avut un telefon 
în mână, ea știa că tu nu ești prezentă.  

Copiii au nevoie de această prezență, indiferent în ce formă se manifestă ea.  

Asta este ceea ce e mai greu de obținut până la urmă, și este ce-mi propun să fac de 
fiecare dată și ce propun părinților: hai să-nchidem telefoanele, să nu ne mai gândim la 
ce se va întâmpla peste 3 ore, mâine, răspoimâine.  

Hai să fim acolo 20 de minute, jumătate de oră, ochi în ochi, pe covor, făcând ce vrea 
copilul să facă – ne jucăm de-a baba oarba, de-a fantomele, numărăm mașinuțele de 
pe covor. 

Această stare de prezență îi hrănește pe copii cel mai mult. Asta înseamnă timp de 
calitate până la urmă și avem nevoie de asta absolut în fiecare relație. 

Adulți fiind suntem deranjați de câte un prieten cu care ne vedem rar și care, în 
prezența noastră butonează telefonul. ”Ne-am întâlnit. Hai să nu butonăm telefonul. Hai 
să ne privim în ochi. Hai să ne privim în ochi, un sfert de oră să fim unul pentru celălalt.” 

Adriana 26.50 

Dincolo de toate aspectele astea, că un copil are nevoie să fie dezvoltat din punctul de 
vedere al abilităților care îl vor ajuta în viață, un copil are nevoie de o stimă de sine 
ridicată, de încredere în sine la maximum, și mai are nevoie să facă diferența între ego 
și sine.  

Asta mi se pare lecția vieții, să reușești s-o predai copilului tău, să înțeleagă cine-i 
sinele și cine-i egoul și ce faci pentru sine și ce faci pentru ego. 

Cum fac eu cu al meu copil de mic să-i arăt ce e pentru sine, ce e pentru ego și cum să 
mențină echilibrul între ele? 

Oricât ne-am uita în jur, în general oamenii au un super ego și un mini sine. 

Urania 

Ce frumos ai spus asta! 

Hai să ne asigurăm că vorbim aceeași limbă în ceea ce privește diferența dintre ego și 
sine.  



Așa cum văd eu această diferență, egoul este ceea ce facem pentru alții, imaginea 
noastră de sine. 

Adriana 

Pantalonii și tricourile de firmă și super-telefoanele pe care adolescenții din ziua de azi 
le vor cu tot dinadinsul. 

Urania 

Da, da. Este un factor motivațional extern. Este pentru numărul de like-uri, pentru 
aprecierea celorlalți, pentru medalia de la finalul unei acțiuni/activități/efort, pentru banii 
pe care-i câștigi la sfârșit, pentru recompensa finală, de orice fel o fi ea. Ăsta este 
egoul. 

Și nu există persoană doar centrată în sine sau doar centrată în ego. 

Până la urmă această imagine a noastră e importantă, nu putem chiar să o lăsăm 
deoparte.  

Ce cred eu că e important este să facem distincția între deciziile și alegerile pe care le 
facem pentru imaginea noastră, adică pentru ego, și alegerile pe care le facem pentru 
noi.  

Oamenii fac confuzii foarte mari în această zonă: se căsătoresc oameni pentru imagine, 
se îmbracă pentru ceilalți, își iau joburi pentru imagine, mașină pentru imagine, 
concediu pentru imagine, mănâncă pentru imagine, ascultă muzică pentru imagine și 
exemplele pot să continue. 

În timp o astfel de persoană se golește. Dacă totul este pentru ceilalți, tu nu mai stai în 
tine, nu te mai sprijini pe nimic, și dacă aprecierea celorlalți dispare, cazi!  

Într-un context în care lumea devine din ce în ce mai mică, mai ales pentru copiii noștri, 
un soi de apreciere primești de la colegi, un alt fel de apreciere vine dintr-o altă cultură. 

Într-o cultură contează unele lucruri, într-o altă cultură contează altele, într-un loc e ceva 
important, într-alt loc e altceva important.  

Dacă noi luăm o persoană centrată pe ego, pe imaginea ei, și-o mutăm într-un cu totul 
alt context, unde toate like-urile din jur dispar, nu mai are stimă de sine. Pentru că ea se 
bazează pe ”Ești cel mai tare! Bravo! Super! Extraordinar!” 



Adriana 

Aș vrea să dau un exemplu, care mi se pare un suport intuitiv foarte bun. 

Să zicem că este Putin versus Dalai Lama. E un exemplu ușor forțat pentru că unul e 
din zona spirituală, unde e dezvoltat la maxim sinele, altul e din politic, unde e foarte 
importantă imaginea.  

Am auzit un comentariu foarte deștept undeva zilele trecute, că Putin nu apare 
niciodată public cu declarații atunci când are loc un dezastru, ca accidentul îngrozitor în 
care un avion plin de ruși s-a prăbușit recent. 

Putin nu a făcut declarații publice, ca să nu-i fie asociată imaginea cu dezastrul.  

Urania 

De aceea omul este politician și celălalt nu.  

Întrocându-ne la contextul sinelui și egoului în creșterea copiilor noștri, aș sugera o 
atenție în alegerea acestor activități pentru copiii noștri, și creșterea de abilități, în 
contextul sinelui. 

Adesea ne concentrăm pe a crește copii pentru a avea o imagine bună, a da bine, de 
cele mai multe ori pentru părinte. Asta înseamnă că al lui copil are note mari, ia premii, 
face și engleză, și șah, și pian. ”Copilul meu vorbește de la un an și 3 luni, are 5 ani și 
vorbește 3 limbi străine.” 

Nu este, de cele mai multe ori pentru copil. Ar putea fi, dacă acel copil are o reală 
pasiune pentru ceea ce face.  

Am să împărtășesc un exemplu personal despre pasiunea pe care eu aveam de mică 
pentru muzică. Ea a rămas, ascult foarte multă muzică. 

Ai mei și-au dori să-mi hrănească această pasiune și-mi cumpărau, de oriunde reușeau, 
vinyluri, că nu prea se găseau și toate radiourile din casă erau pe muzică.  

Iar când aveam eu aproape 6 ani, părinții mei și-au vândut mașina pentru a-mi cumpăra 
mie pian. Este un gest pe care, la vremea respectivă, îl mai făceau și alți părinți, și 
sacrificiile pentru copii se întâmplă în continuare.  

Am făcut pian aproape 8 ani și fără să fac o carieră din asta, eu cred că pianul mi-a 
dezvoltat foarte mult din simțul artistic, din coordonarea membrelor, din felul cum percep 



și disting sunetele, din modul în care ascult muzica diferit și cum reușesc eu să mă 
relaxez în gestionarea emoțiilor cu muzica. 

A fost o pasiune pe care mi-au hrănit-o, cum a fost și sportul. Au încercat cu mine 
diverse sporturi, cum au încercat și cu fratele meu, și cred că asta este o abordare 
bună.  

”Hai să vedem dacă îi place înotul sau baletul sau șahul șa.” Dar n-aș insista pe asta 
pentru că s-ar putea să nu-i placă. 

Adriana 

Vreau să dau un contra-exemplu. 

Mama mea cred că și-a dorit toată viața să fie balerină, pentru că prin clasa a 2-a m-a 
înscris la cursuri de balet, pe care, mi-amintesc și acum, le uram profund. Nu făceam 
față, deși eram îngrozitor de subțire, neavând un corp elastic.  

Am fost dintotdeauna o persoană voluntară. În cadrul aceleiași case a pionerului, earu 
cursuri de judo, care pe mine m-au atras cu maxim magnetism. Și i-am spus mamei că 
mi s-au schimbat antrenamentele la balet, ducându-mă în schimb la judo. 

Am făcut 4 ani de judo, bucurându-mă extraordinar că mă pot trânti pe saltele și să fac 
tot felul de lucruri, care mie mi se păreau foarte tari.  

Aveam între 8 și 9 ani când am luat această decizie. Mama a aflat când a trebuit să-și 
dea acordul să plec la Slatina, la campionatul național de judo, că fică-sa e în echipa de 
judo, deși domnul care ne era antrenor îi era antrenor de serviciu, pe care l-am rugat cu 
toată ființa mea să nu mă spună mamei că nu mai sunt la balet și sunt la judo. 

Urania 

Aș termina tot cu un exemplu personal și cred că este important pentru a conchide 
discuția noastră.  

Când am terminat cei 8 ani de pian, am vrut să dau mai departe la liceul de muzică, și 
am avut o discuție cu tata, pe care n-am s-o uit niciodată. S-a întâmplat în bucătărie.  

M-a întrebat ”Tu la școala ta de muzică, pe unde te afli? Ești pe la mijloc, ești printre 
ultimii, printre primii, cam cum te simți tu?” ”Sunt pe la mijloc.” ”Adică sunt copii mai buni 
ca tine la pian?” ”Da, sunt câțiva.”  



”De ce crezi că sunt ei mai buni decât tine? Ce fac ei mai bine decât tine?” și eu i-am 
spus ”Cred că studiază mai mult. Exersează în fiecare zi mai mult la pian decât o fac 
eu.” 

”Eu am realizat, spuse tata, că tu exersezi la pian doar ce îți dă profesoara de muzică, 
nimic în plus. Am dreptate?” Am zis ”Da. Eu ies afară, mie îmi place afară, să mă plimb 
cu bicicleta, să mă urc în copaci.”  

”Dactă tu alegi o carieră în muzică și mergi la școala de muzică, asta o să faci toată 
viața, o să cânți la pian toată viața. și există anumite meserii în care dacă nu ești printre 
cei mai buni, nu ești. Muzica, arta și sportul sunt exemple. Dacă nu ești bună la pian și 
nici nu-ți place foarte mult asta, o să fii maxim o profesoară de muzică. Asta este ceea 
ce-ți dorești?” 

Asta a fost o întrebare care pe mine m-a deturnat de la a da la liceul de muzică și 
mulțumesc până în ziua de astăzi că s-a întâmplat acea discuție pentru că nu aș fi putut 
să vorbesc 2 zile încontinuu despre ceea ce mă pasionează și dacă cineva mă 
întrerupe să-mi vină să-l pocnesc, cu ghilimelele de rigoare. 

Am ales o cu totul altă cale și cred că asta e ste foarte important pentru fiecare părinte. 

Să-și lase instinctul, atenția să funcționeze la ceea ce-și dorește copilul de fapt și să-l 
ajute, să-l călăuzească spre ceea ce dorește copilul să facă și la ce are har. 

Mulțumesc. 


