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Mulþumiri

La fel ca majoritatea psihologilor — ºi majoritatea pãrinþilor —,
am învãþat cele mai multe lucruri pe care le ºtiu despre copii aºe-
zându-mã pe podea ºi jucându-mã cu ei. Aduc cele mai calde mul-
þumiri tuturor acelor copii, precum ºi pãrinþilor lor, mai ales lui
Eileen Ryan ºi familiei ei. Numele voastre au fost schimbate în
aceastã carte, dar sper cã am redat fidel tot ce m-aþi învãþat. Le
mulþumesc ºi profesorilor mei, îndeosebi lui Holly Jorgenson ºi
Patty Wipfler.

A fost un privilegiu sã mã implic în diferite proiecte editoriale,
educative ºi de consultanþã cu doi înzestraþi psihologi pediatri,
Sam Roth ºi Michael Thompson. Ceea ce am învãþat ascultându-i
ºi discutând cu ei despre copii ºi copilãrie mi-a modelat gândirea
mai mult decât aº putea exprima într-o notã de subsol.

Vreau sã-i mulþumesc Annei Strainchamps pentru cã mi-a spus:
„Ar trebui sã scrii o carte“; agentului meu literar, Josh Horwitz,
pentru cã mi-a spus: „Poþi sã vinzi aceastã carte“ ºi pentru cã mi-a
arãtat cum; ºi redactorilor mei, Elizabeth Zack, Ginny Faber ºi
Joanne Wyckoff, pentru cã au transformat proiectul în realitate.
N-aº fi avut niciodatã curajul de a scrie o carte dacã n-ar fi existat
cursurile ºi seminarele de compoziþie literarã ale lui Kathryn De-
putat ºi n-aº fi putut scrie cartea de faþã fãrã sprijinul afectiv ºi
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intelectual al Comunitãþii de consiliere ºi reevaluare. Îi mulþu-
mesc, de asemenea, lui Kate Bowditch pentru lectura atentã a pri-
melor variante ale manuscrisului.

Recunoºtinþa mea profundã se îndreaptã spre pãrinþii mei ºi
surorile mele, pentru sprijinul iubitor, de care m-am bucurat toa-
tã viaþa, ºi spre soþia mea, Anne Fabiny, care m-a încurajat la fie-
care pas. Aceastã carte îi este dedicatã fetiþei noastre, Emma, care
mi-a dat voie, îndatoritoare, sã-mi rup din timpul alocat jocului
cu ea, ca sã scriu despre joc.
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Prefaþã

Când am început sã lucrez ca terapeut, clienþii mei erau în ma-
joritate adulþi. Petreceam ore în ºir discutând despre copilãria lor
ºi vedeam cât de important e pentru un copil sã aibã o legãturã
bunã cu un pãrinte sau cu un alt adult. Fireºte, când am devenit la
rândul meu pãrinte, eram hotãrât sã creez ºi sã întreþin o puterni-
cã legãturã afectivã cu fetiþa mea. Am ajuns în scurt timp sã-mi dau
seama cât de dificil poate fi acest lucru. Ataºamentul dintre bebe-
luº ºi pãrinte e practic instinctiv, dar când copilul devine mai ac-
tiv ºi mai capabil de exprimare verbalã, situaþia se complicã.

Indiferent dacã aveam o zi bunã sau proastã, dacã aveam sau
nu dispoziþia necesarã, fetiþa mea, Emma, voia sã se joace. Voia
sã interacþioneze cu mine când eu n-aveam chef sã interacþionez
cu nimeni; voia sã-i acord toatã atenþia când aveam alte lucruri de
fãcut; voia sã fiu „de gardã“ chiar dacã ea se juca singurã. Intensi-
tatea emoþiilor mixte pe care mi le trezea acest lucru m-a surprins.
Mã trezeam, mai des decât îmi place sã recunosc, dorind sã fac
orice altceva în loc sã mã aºez pe podea ºi sã satisfac nevoia apa-
rent insaþiabilã de atenþie ºi de joacã a Emmei. Sau mã aºezam pe
podea ºi adormeam pe datã — ºi nu doar fiindcã eram un pãrinte
obosit. În definitiv, îi oferisem deja foarte mult, iar acum, ea voia
sã se joace!

Cu timpul, practica mea la cabinet a început sã se reorienteze
spre terapia prin joc adresatã copiilor ºi spre sprijinul oferit pãrin-
þilor lor. Deºi terapia cu adulþi tinde sã-i prezinte pe pãrinþi în
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rolul personajelor negative, am început sã înþeleg ce mare forþã
pozitivã pot fi ei în viaþa copiilor. ªi îmi pãrea cã aptitudinea cea
mai importantã pe care o pot dobândi pãrinþii este jocul. Din feri-
cire, spre deosebire de numeroasele modificãri ale personalitãþii
pe care ne-am dori sã le facem, aptitudinile de joacã mai bune se
deprind destul de uºor.

ªtim cu toþii cã ar trebui sã închidem televizorul ºi sã petrecem
mai mult timp împreunã. Dar dincolo de asta…? Reþete de jocuri e
un ghid care aratã cum sã vã amuzaþi mai mult cu cei mici ºi foar-
te mici, în timp ce au noi realizãri, se vindecã dupã o suferinþã sau
pur ºi simplu debordeazã de exuberanþã copilãreascã. Prin pune-
rea în practicã a acestor reþete de jocuri — alãturându-vã copiilor
în lumea lor, concentrându-vã asupra apropierii ºi încrederii în
sine, chicotind ºi fãcând tãrãboi, inversând rolurile ºi lãsându-vã
copilul sã vã conducã — veþi afla cum sã-l ajutaþi sã-ºi depãºeascã
blocajele afective ºi cum sã-ºi gestioneze stãrile afective puternice
(ºi voi pe ale voastre). Veþi afla, de asemenea, cum sã abordaþi în
mod eficient rivalitatea dintre fraþi ºi alte probleme complicate ºi
cum sã vã regândiþi ideile despre disciplinã ºi pedeapsã.

În sfârºit, ca sã fim un izvor de speranþã ºi entuziasm pentru
copii, trebuie sã gãsim modalitãþi de a ne reîmprospãta resurse-
le. Reþete de jocuri oferã sfaturi practice pentru a deveni cei mai
buni ºi mai jucãuºi pãrinþi posibil. Pãrinþii pot învãþa sã gãseas-
cã un echilibru între misiunea serioasã a legãturii pline de suflet
ºi caraghioslâcul jocului. Reþete de jocuri poate ajuta la rezolvarea
unei game de dificultãþi familiale, dar se adreseazã ºi familiilor
în care totul merge bine. Îi ajutã pe toþi copiii sã se amuze mai
mult ºi e excelentã pentru adulþi. În definitiv, ºi noi avem nevoie
sã ne jucãm.
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Capitolul 1
Valoarea jocului în
conduita pãrintelui

Jocul este esenþa vieþii.1

Gândiþi-vã la privirea iubitoare a unui prunc, la îmbrãþiºarea ex-
pansivã a unui copil de doi-trei ani, la apropierea prilejuitã de po-
vestea spusã înainte de culcare sau de o plimbare mânã-n mânã
fãcutã în tãcere. Aceste momente de conexiune sufleteascã cu co-
piii noºtri se numãrã printre marile recompense pentru munca
grea a pãrintelui. ªi totuºi, aceastã conexiune ne ocoleºte de mul-
te ori. Ne trezim înþepeniþi pe poziþii de combatanþi, în loc sã fim
umãr la umãr într-un parteneriat. Restul ne e cunoscut tuturor:
sugarul imposibil de alinat, copilul de doi–trei ani cuprins de cri-
ze de nervi, ºcolarul de clasa a treia supãrat din cauza orei de cul-
care, puºtiul de doisprezece ani care stã bosumflat în camera lui.

Exuberanþa fireascã a copiilor ºi tendinþa lor de a explora lasã
deseori locul atitudinii pe care eu o numesc „ripostã vehementã“
sau ascunderii în spatele unui joc electronic ori al unei uºi încuia-
te. În acelaºi timp, iubirea noastrã pãrinteascã profundã e înlocui-
tã de indignare ºi iritare, ba chiar de furie. Cicãlim sau pedepsim
ori spunem: „Foarte bine, stai în camera ta“, strigãm când ajun-
gem la capãtul rãbdãrilor sau pur ºi simplu din obiºnuinþã — toate
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astea fiindcã ne simþim neputincioºi, respinºi ºi þinuþi la distanþã.
Vrem sã restabilim conexiunea tot atât de mult pe cât vor copiii
noºtri, însã nu ºtim cum. Continuãm sã-i iubim, dar nu prea ne mai
aducem aminte privirile acelea ale bebeluºului care ne topeau sau,
dacã ni le aducem aminte, sunt o imagine dulce-amãruie, ca ºi cum
apropierea de atunci ar fi pierdutã pentru totdeauna.

Jocul — împreunã cu parentajul prin joc — poate fi puntea în-
delung cãutatã peste care ne putem întoarce la acea legãturã afec-
tivã profundã între pãrinte ºi copil. Jocul, cu exuberanþa lui ºi
comuniunea plinã de încântare pe care o prilejuieºte, poate sã re-
ducã stresul parentajului. Parentajul prin joc este o modalitate de
a pãtrunde în lumea copilului, în condiþiile impuse de acesta,
pentru a cultiva apropierea, încrederea ºi conexiunea. Când totul
e bine în lumea copiilor, jocul este un teritoriu vast, în care ei
sunt voioºi, activi, cooperanþi ºi creativi. Jocul este totodatã mij-
locul prin care copiii iau lumea în stãpânire, explorând-o, gãsind
înþelesul tuturor experienþelor noi ºi refãcându-se dupã supãrãri-
le inerente ale vieþii. Însã pentru noi, adulþii, jocul nu e întotdea-
una uºor, fiindcã am uitat foarte multe. Ba mai mult chiar, copiii
ºi adulþii par deseori sã locuiascã în lumi radical diferite, chiar
dacã se aflã în aceeaºi casã. Activitãþile preferate ale celuilalt ne
par plictisitoare sau ciudate: cum poate sã-ºi petreacã toatã
dupã-amiaza îmbrãcându-ºi pãpuºile? Cum pot sã stea toatã sea-
ra vorbind ºi atât?

Parentajul ºi joaca pot sã parã contradictorii, dar uneori avem
nevoie doar de un mic imbold ca sã ne gãsim unul pe altul ºi sã ne
simþim bine împreunã. Odatã eram la un concert în aer liber ºi
dansam într-o parte cu fiica mea de nouã ani, când o mamã cu bã-
iatul ei au venit în zona unde se dansa. Ea a schiþat câþiva paºi de
dans, dar el a rãmas locului, cu braþele încruciºate, prea timid ca
sã danseze acum, cã ajunsese acolo. Bãiatul avea ºase-ºapte ani.
Mama lui, începând sã se enerveze, l-a apostrofat: „M-ai târâit aici
ºi acum nu vrei sã dansezi?“ El ºi-a strâns ºi mai tare braþele la
piept ºi s-a înfipt la propriu pe picioare. Reflectând cã e lesne de
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anticipat ce va urma, am spus: „O, nu, danseazã într-un stil nou“,
am încruciºat braþele la piept exact ca bãiatul ºi i-am zâmbit larg.
El mi-a rãspuns la zâmbet ºi ºi-a mutat mâinile în altã poziþie, pe
care am copiat-o. Mama lui a prins ideea din zbor ºi a început sã-l
imite la rândul ei. Am izbucnit toþi în râs. Bãiatul a început sã-ºi
miºte umerii în ritmul muzicii, iar mama lui a exclamat: „Dan-
sezi!“ Atunci copilul a început sã danseze de-a binelea, distrân-
du-se de minune. Ne-am distrat cu toþii (inclusiv fiicã-mea, care a
aºteptat rãbdãtoare câtã vreme am fãcut „chestia cu parentajul
prin joc“, dupã care mi-a cerut iarãºi întreaga atenþie). Stropul de
atitudine jucãuºã a schimbat deznodãmântul situaþiei.

Acest episod mãrunt demonstreazã cã parentajul prin joc poa-
te fi folosit oriunde ºi oricând, nu doar în perioadele alocate spe-
cial pentru joacã. Parentajul prin joc începe cu jocul, dar include
multe altele — de la alinarea unui bebeluº care plânge pânã la cu-
treieratul unui mall, de la bãtãile cu perne pânã la scoaterea roþi-
lor ajutãtoare de la bicicletã, de la negocierea regulilor pânã la
confruntarea cu urmãrile în plan afectiv ale unei accidentãri pe te-
renul de joacã, de la pregãtirea pentru ºcoalã pânã la ascultarea
temerilor ºi visurilor copilului înainte de culcare. Din pãcate,
aceste interacþiuni simple par uneori intangibile sau pline de com-
plicaþii ºi de resentimente.

Adevãrul e cã în viaþa noastrã, a adulþilor, nu existã prea mult
loc pentru amuzament ºi jocuri. Zilele noastre sunt pline de stres,
obligaþii ºi muncã. Ne simþim înþepeniþi ºi obosiþi ºi ne plictisim re-
pede când încercãm sã ne aºezãm pe podea ca sã ne jucãm cu co-
piii — mai ales dacã asta urmeazã dupã o zi stresantã de serviciu
sau de treburi gospodãreºti. Poate cã iniþial suntem dispuºi sã fa-
cem ce vor ei — ca mama de la concertul în aer liber —, dar apoi ne
enervãm dacã ei nu se joacã aºa cum ne aºteptãm sau dacã ne cer
prea mult.

Alþii dintre noi ar putea sã nu fie în stare sã-ºi lase deoparte spi-
ritul competitiv sau nevoia de a deþine controlul. Ne plictisim, de-
venim iritabili ºi frustraþi; nu ºtim sã pierdem; ne preocupã sã ne
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învãþãm copilul sã arunce mingea corect, când el vrea doar sã dãm
pase. Ne plângem de durata scurtã a atenþiei copiilor, dar noi cât
putem sã ne jucãm cu bile, cu pãpuºi Barbie, Monopoly sau jocuri
imaginative înainte de a ne plictisi ºi de a fi distraºi sau de a ne în-
vinge senzaþia cã munca sau pregãtirea cinei e mai importantã?

În grupa pregãtitoare de la grãdiniþã, fiica mea a inventat un joc
excelent care m-a ajutat sã folosesc joaca în loc sã strig la ea sã se
pregãteascã mai repede de plecare. Într-o dimineaþã, a coborât la
parter, s-a ascuns dupã uºã ºi mi-a ºoptit: „Prefã-te cã n-am cobo-
rât ºi cã vom întârzia ºi eºti foarte supãrat“. Aºa cã am strigat spre
etajul casei: „Întârziem ºi sunt foarte supãrat!“, am început sã ges-
ticulez furios ºi sã bat din picior. În acest timp, ea stãtea dupã uºã
ºi chicotea cu mâna la gurã. Am continuat: „Ai face bine sã cobori,
cã dacã nu, plec fãrã tine. Merg singur la grãdiniþa Big Oak!“ Ea a
început sã râdã tare, dar m-am prefãcut cã n-o aud. Lãsând-o sã iasã
pe furiº înaintea mea, m-am fãcut cã plec din casã fãrã ea, cu mult
tam-tam ºi, pasãmite, fãrã sã-i observ prezenþa. Ea a urcat în maºi-
nã, iar eu m-am prefãcut cã vorbesc singur cu voce tare: „Sunt foar-
te supãrat! Educatoarele vor întreba: «Unde-i Emma?», iar eu voi
spune: «Nu era gata, aºa cã am plecat fãrã ea»“. Fiicã-mea chicotea
de zor ºi fãcea eforturi sã nu lase sã se vadã cã e lângã mine. Fãcea
din pregãtirea pentru grãdiniþã un lucru amuzant pentru mine! Su-
pãrarea prefãcutã m-a ajutat sã nu fiu supãrat cu adevãrat, iar jocul
în locul strigãtelor a ajutat-o pe ea sã se pregãteascã mai repede!

DE CE SE JOACÃ COPIII?

Unii copii sunt conducãtori, alþii sunt subordonaþi; unii preferã
sã se joace de-a parada modei, pe când alþii sunt atraºi de jocurile
cu mingea. Dar instinctul de a se juca existã la toþi copiii, înmugu-
rind imediat dupã naºtere ºi înflorind pe deplin la doi-trei ani.

Retete de jocuri_BT_384 pg.qxp  4/23/2012  3:40 PM  Page 16



17

Jocul e posibil oriunde ºi oricând — e un univers paralel al fante-
ziei ºi imaginaþiei, în care copiii pãtrund dupã voie. Pentru adulþi,
jocul reprezintã o activitate de timp liber, dar pentru copii, sea-
mãnã mai degrabã cu un serviciu. Spre deosebire de mulþi dintre
noi, adulþii, ei îºi iubesc de regulã serviciul ºi rareori îºi doresc o
zi liberã. Jocul constituie totodatã principala modalitate a copiilor
de a comunica, de a experimenta ºi de a învãþa.

Când copilul nu vrea sau nu poate sã se joace, înþelegem ime-
diat cã are o suferinþã afectivã însemnatã, la fel ca adultul care nu
poate sã munceascã sau refuzã sã vorbeascã. Deseori, copiii grav
abuzaþi ºi neglijaþi trebuie sã fie învãþaþi sã se joace, înainte de a
putea beneficia de pe urma terapiei prin joc. De ce ne pare atât de
abominabilã ideea folosirii copiilor ca mânã de lucru? Fiindcã ea
înseamnã cã aceºti copii cresc fãrã a-ºi trãi copilãria, fãrã sã se joa-
ce. E ºi mai rãu când munca lor e exploatatã pentru ca adulþii sã
aibã mai mult timp liber, dupã cum ilustreazã aceastã poezie din
secolul al XIX-lea semnatã de Sarah Norcliffe Cleghorn:

Golful e atât de aproape de fabricã

Golful e atât de aproape de fabricã,
Încât aproape-n fiecare zi
Copiii ce trudesc se pot uita pe geam
Sã-i vadã pe oamenii mari jucându-se.

Mulþi experþi descriu jocul ca pe un tãrâm — un tãrâm al magiei
ºi imaginaþiei, în care copilul poate fi întru totul el însuºi. Psiho-
logul Virginia Axline scria despre copiii preºcolari: „Ei pot sã-ºi
construiascã un munte, sã urce pânã-n vârful lui fãrã niciun peri-
col ºi sã strige, ca sã-i audã întreaga lume: «Pot sã-mi construiesc
un munte ºi pot sã-l dãrâm. Aici sunt mare!»“2 Am avut ocazia
sã-mi aduc aminte de caracterul elementar al jocului la aniversa-
rea de trei ani a fetiþei mele. Organizasem tot felul de jocuri pen-
tru copii, în parcul aflat peste drum de casa noastrã ºi, desigur,
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fiind psiholog, le-am explicat copiilor toate aceste jocuri compli-
cate; ei însã stãteau ºi se uitau la mine de parc-aº fi cãzut din lunã.
Nu prea ºtiam ce sã fac. Copiii erau prea plini de energie ca sã se
întoarcã în casã, dar jocurile mele nu-i atrãgeau. A intervenit so-
þia mea, spunând: „Sã vã vãd pe toþi alergând pânã-n capãtul celã-
lalt al parcului ºi înapoi!“ Au traversat parcul în fugã, bucuroºi,
þipând ºi râzând, apoi s-au întors ºi s-au trântit pe jos, chicotind
ºi gâfâind de zor. S-au uitat la mine, iar un bãieþel m-a întrebat:
„Ne-a plãcut, putem sã mai mergem o datã?“ Am prins ideea.

Totuºi, nu mã satur sã vorbesc despre latura serioasã a jocu-
lui. Jocul e distractiv, dar e totodatã plin de sens ºi complex. Cu cât
animalul e mai inteligent, cu atât se joacã mai mult. Spre deosebi-
re de melci sau de copaci, orice fiinþã umanã învaþã lucruri noi de-
spre lume ºi despre sine, prin descoperire ºi practicã. O parte din
învãþare se produce automat, în virtutea faptului de a fi viu, dar o
mare parte se produce prin joc. Copilãria la oameni a devenit tot
mai lungã, ceea ce înseamnã tot mai mult timp disponibil pentru
joacã. Jocul e important nu numai fiindcã ocupã atât de mult din
viaþa copiilor, ci ºi întrucât chiar ºi cele mai banale jocuri au nenu-
mãrate niveluri de semnificaþie.

Sã luãm un joc aparent simplu, cum ar fi pasele cu mingea —
copilul ºi pãrintele îºi aruncã unul altuia mingea de baseball. Ca
atunci când studiem apa dintr-un iaz la microscop, observarea
atentã a unui joc de pase aratã cã se întâmplã chiar sub nasul
nostru foarte multe lucruri. Copilul îºi dezvoltã coordonarea
mânã–ochi ºi abilitãþile motorii grosiere; cei doi se bucurã de tim-
pul special pe care-l petrec împreunã; copilul exerseazã o deprin-
dere nouã pânã ajunge s-o stãpâneascã perfect, dupã care o
etaleazã cu bucurie; ritmul mingii care zboarã de la unul la altul e
o punte ce restabileºte o legãturã profundã între adult ºi copil, iar
comentariile precum „Bunã încercare!“ ºi „Ai prins-o bine!“ îi con-
solideazã copilului încrederea în sine ºi în pãrinte.

Dar acest joc simplu poate sã conþinã, de asemenea, curenþi
afectivi subterani puternici. Un tatã care venea la mine la terapie
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a descris o partidã de pase în timpul cãreia bãiatul lui îi arunca
mingea de fiecare datã cu o forþã teribilã. Puterea cu care arunca
bãiatul mingea îi arãta cât de furios ºi frustrat era acesta. Am înþe-
les împreunã cã poate fiul lui îl întreba de fapt: „Poþi sã prinzi ce-þi
arunc? Ceea ce simt e prea mult pentru tine? Sunt în siguranþã în
faþa impulsurilor mele, a furiei mele?“ Alt bãiat iubea jocul de
pase, dar de fiecare datã când nu reuºea sã prindã mingea începea
sã plângã, fãcea crize de nervi ºi-i reproºa tatãlui: „Þi-am spus s-o
arunci mai jos, nu mã asculþi niciodatã!“ În acest caz, copilul pã-
rea sã foloseascã jocul ca modalitate de a-ºi descãrca o mare can-
titate de suferinþã, fãrã nicio legãturã cu baseballul.

Nu toate partidele de pase ºi momentele de joacã cu un copil
conþin aceste niveluri de semnificaþie, dar jocul are întotdeauna
semnificaþii mai profunde decât credem de obicei. În primul rând,
jocul e un mod de a încerca rolurile ºi aptitudinile adulþilor —
exact ce fac puii de leu când se luptã între ei. Puii de om fac tãrã-
boi ºi se joacã de-a casa. Pe mãsurã ce descoperã lumea ºi ce sunt
ei în stare sã facã în lume, copiii îºi dezvoltã încrederea în forþele
proprii ºi abilitãþile.

Jocul reprezintã totodatã o modalitate de apropiere ºi, mai im-
portant chiar, o cale de a restabili legãtura dupã o pierdere a apro-
pierii. Cimpanzeilor le place sã se gâdile reciproc în palmã, mai
ales dupã ce s-au certat. Aºadar, al doilea scop al jocului slujeºte
nevoii noastre incredibilã — aproape insaþiabile — de ataºament,
afecþiune ºi apropiere.

Al treilea scop al jocului la copii — ºi poate cã acesta e unic pen-
tru oameni — este acela de refacere dupã suferinþa afectivã. Gân-
diþi-vã la copiii care au avut o zi proastã la ºcoalã. Vin acasã ºi vã
aratã pe o cale sau alta cã îi doare ceva. Vorbesc despre cele întâm-
plate sau sunt þâfnoºi ºi nesuferiþi, se încuie în camera lor sau in-
sistã sã primeascã un plus de atenþie, dar de cele mai multe ori
folosesc în mod spontan jocul ca sã se simtã mai bine. Poate cã se
joacã de-a ºcoala, numai cã de data asta ei sunt profesorul. Poate
joacã un joc video ºi nimicesc o vreme inamici extratereºtri. Sau
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poate cã-i dau telefon unui prieten ºi discutã incidentul, lucru pe
care-l fac deseori copiii mai mari ºi adulþii, în loc sã se joace. Prin
jocul de rol sau prin relatarea întâmplãrii, scena poate fi re-creatã,
numai cã de astã-datã copilul deþine controlul. Retrãirea inciden-
tului în aceastã manierã permite vindecarea afectivã. Evadarea în-
tr-o carte sau o partidã de tenis în forþã pot fi ºi ele utile dupã o zi
proastã.

O fetiþã pe care o cunosc ºi care avea dificultãþi mari la citire
apela de fiecare datã, când se întorcea de la ºcoalã, la un lucru la
care era foarte priceputã — desenul —, iar înainte de cinã le arãta
pãrinþilor ce a desenat. Astfel, într-o clipã minunatã, restabilea le-
gãtura cu ei, îºi recãpãta simþul competenþei ºi scãpa de frustrarea
ºi umilinþa nãscute din sentimentul de eºec de la ºcoalã.

Înainte de a vorbi mai detaliat despre aceste semnificaþii pro-
funde ale jocului aº vrea sã repet cã jocul e distractiv. Teoretic, tim-
pul petrecut cu copiii e vesel. Educatoarea fiicei mele mi-a spus cã
preºcolarii râd în medie de trei sute de ori pe zi. Ce s-ar întâmpla
dacã am face-o ºi noi? Haideþi sã ne amuzãm mai mult: sã cântãm
cântece caraghioase, sã cãdem teatral, sã exagerãm, sã ne batem
cu perne, sã spunem glume! Dacã sunteþi frustraþi pentru cã tre-
buie sã-i amintiþi copilului vostru pentru a douãsprezecea oarã
sã-ºi împacheteze mâncarea pentru ºcoalã sau sã ducã gunoiul,
data viitoare încercaþi sã cântaþi solicitarea cu o voce ca de operã,
în loc de a folosi tonul de cicãlealã obiºnuit. Veþi reuºi cel puþin
sã-i atrageþi atenþia.

Dupã cum vom vedea însã, parentajul prin joc înseamnã mai
mult decât simpla joacã. Putem interacþiona în mod jucãuº sau la
un nivel afectiv profund, indiferent ce facem: realizând treburi
gospodãreºti, practicând sporturi, fãcând teme acasã, stând pur
ºi simplu împreunã, uitându-ne la televizor, þinându-ne copiii în
braþe ºi chiar impunând disciplinã.
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CULTIVAREA APROPIERII ÎN LOCUL IZOLÃRII

Încã de la primele priviri pline de iubire, bebeluºii ºi pãrinþii
încep sã foloseascã jocul ca pe o cale de a stabili legãtura dintre
ei. Orice joc pe care oamenii îl joacã cu plãcere îi poate apropia
mai mult, dar unele jocuri chiar vizeazã legãtura interumanã. Jo-
curile precum cucu-bau, de-a „v-aþi ascunselea“ ºi prinselea sunt
construite în jurul ideii de apropiere ºi distanþã. Am discutat în
cabinet cu doi pãrinþi al cãror bãieþel inventase un joc minunat,
de stabilire a legãturii. Le cerea pãrinþilor sã se aºeze pe canapea,
dupã care venea în fugã ºi se arunca între ei. Pãrinþii se întreceau
apoi cine pune mâna pe el primul ºi, de regulã, totul se transfor-
ma într-un joc de-a „trasul funiei“, cu funie umanã ºi cu multe chi-
coteli. Jocul e unul dintre cele mai bune mijloace de construire a
apropierii, inventate vreodatã. Cred cã din acest motiv, copiii de
vârstã ºcolarã cãrora li se cere sã defineascã jocul se concentreazã
asupra elementului de legãturã interumanã al jocului: jocul este
ceea ce faci cu prietenii tãi.3

Când avea cinci ani ºi iubea jocul imaginativ, fetiþa mea îmi
spunea uneori, dacã începeam sã mã enervez pe ea: „Hai sã ne pre-
facem cã tu eºti tata, eu sunt fetiþa ºi tu eºti supãrat pe mine“. Îmi
spuneam în sinea mea cã nu va fi deloc greu sã mã prefac, dar în
scurt timp ajungeam sã râdem în loc sã ne certãm. Mi-am zis cã e
foarte isteaþã sã transforme disonanþa în conexiune prin interme-
diul jocului; mai târziu am citit despre modul în care folosesc cim-
panzeii jocul imaginativ ºi am fost ºi mai impresionat.4

Cimpanzeii se ceartã des între ei, mai ales masculii adulþi, dar
sunt ºi experþi în reconciliere. Le plac foarte mult împãcãrile. Câ-
teodatã, când doi cimpanzei au dificultãþi cu împãcarea dupã o
confruntare, unul dintre ei se preface cã a gãsit ceva interesant în
iarbã. Trâmbiþeazã ºi strigã ºi toþi ceilalþi cimpanzei vin sã vadã
ce a gãsit. Cum, de fapt, în iarbã nu e nimic, pleacã toþi pe rând —
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mai puþin celãlalt implicat în confruntare. Cei doi foºti rivali con-
tinuã sã þopãie entuziasmaþi de acel ceva imaginar din iarbã. Apoi,
într-un final, se potolesc ºi încep sã se purice reciproc — la cim-
panzei, semnul prieteniei restabilite.

Dacã cimpanzeii ºi copiii de cinci ani fac apel la joc pentru a re-
stabili legãtura dintre ei, cred cã putem cãdea de acord cã ideea e
elementarã. Însã uneori, copiii nu stabilesc sau restabilesc legãturi
cu atâta uºurinþã. Se simt atât de izolaþi, încât se retrag într-un colþ
sau înainteazã agresiv, balansându-ºi braþele. Ar putea sã fie ener-
vanþi, supãrãtori sau agasanþi de-a dreptul în încercãrile lor dispe-
rate de a ne transmite cã au nevoie de mai multã apropiere. Aceste
situaþii ne cer sã instituim mai mult timp de joacã, nu sã împãrþim
pedepse sau sã-l lãsãm singur-cuc pe copilul însingurat.

Când se simt izolaþi, copiii pot sã parã retraºi ºi deprimaþi sau
pot pãrea hiperactivi, incapabili sã fie atenþi, sã stea locului sau
sã se potoleascã. În ambele cazuri, copilul nu e prietenul lumii în-
tregi, cum e cazul copiilor capabili sã restabileascã legãtura cu
adultul.

• Un copil însingurat spune: „Mã plictisesc“.
• Un copil de doisprezece ani suspinã: „Nimãnui nu-i place

de mine“.
• Un pãrinte spune: „Nu ºtiu la ce se gândeºte fetiþa mea de

trei ani; uneori pare foarte tristã, dar nu-mi spune care-i ne-
cazul“.

• Încerci sã-þi determini fiica sã-i dea telefon unei prietene,
iar ea þipã: „Nu pot s-o sun! Dacã nu-i acasã?“

• Un copil de opt ani stã întotdeauna la marginea terenului
de joacã, chiar ºi dupã ce ajunge sã-i cunoascã bine pe cei-
lalþi copii. Spune: „Nu-mi place sã joc fotbal“.

Cea mai frecventã reacþie a pãrinþilor la izolarea copiilor este
enervarea sau îngrijorarea. Ne concentrãm asupra comportamen-
tului supãrãtor fãrã sã vedem durerea pe care o ascunde sau vedem
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durerea foarte clar ºi ne simþim incapabili s-o alinãm. Acestea sunt
momente dificile pentru orice pãrinte. În aceste cazuri avem nevo-
ie de cheia cu care sã descuiem uºa fortãreþei izolãrii ºi sã-l aju-
tãm pe copil sã iasã din nou pe câmpiile jocului. Parentajul prin
joc ne oferã aceastã cheie.

În timp ce scriam acest capitol, o mamã cu care lucrasem m-a
sunat ca sã-mi spunã cum a folosit principiile parentajului prin
joc pentru a restabili legãtura cu bãiatul ei. De la întoarcerea pã-
rinþilor dintr-o vacanþã de weekend în care plecaserã fãrã el, Da-
vid, de trei ani, nu era deloc în apele lui.

„David e din cale-afarã de lipicios ºi de plângãreþ, mi-a spus
mama. De fiecare datã când încerc sã ies din casã sau chiar din ca-
merã, se agaþã de mine ca de colacul de salvare. Ieri aveam progra-
matã partida sãptãmânalã de tenis cu o prietenã. E singurul fel de
miºcare pe care-l fac ºi cel mai valoros interval de timp pe care mi-l
aloc doar mie, în toatã sãptãmâna. Imediat ce m-a vãzut mergând
spre uºã cu racheta de tenis, David mi-a cuprins piciorul cu braþe-
le ºi a început sã plângã, cerându-mi sã nu plec. Am încercat sã-i
explic cã e vorba despre «timpul de joacã al mamei», dar el s-a agã-
þat ºi mai tare. Mi-am dat seama cã situaþia va degenera într-o lup-
tã majorã pentru dominaþie ºi nu m-a lãsat inima sã-l dezlipesc de
mine ºi sã i-l dau bonei.

Apoi mi-am amintit ce discutasem cu dumneavoastrã. În loc sã
mã desprind de David, l-am ridicat ºi l-am dus pe canapea, apoi
i-am spus pe un ton bucuros: «Bine, n-o sã joc tenis. Rãmân aici,
cu tine ºi trag un pui de somn. Sunt aºaaaa de obositã! Ce pernã co-
modã!» Am cãscat, m-am culcat cu capul pe el ºi m-am prefãcut cã
sforãi tare. El a început sã râdã ºi mi-a pus mâna la gurã, ca sã-mi
domoleascã sforãiturile. M-am prefãcut cã mã trezesc ºi mã uit în
jur, spunând: «Unde-i David? Perna asta are cocoloºi ºi se ºi foieº-
te!» Apoi m-am prefãcut cã adorm la loc, folosindu-l drept pernã
ºi sforãind din nou.

Dupã alte câteva minute de chicoteli, David m-a împins de pe
el ºi mi-a spus: «Du-te, du-te, întârzii la joacã!» Ne-am dãruit unul
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