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Cuvinte de apreciere pentru cartea 
Creierul copilului tău

„Siegel şi Bryson dezvăluie faptul că un creier integrat, 
cu părţi care cooperează într-o manieră coordonată şi echili-
brată, cre ează o înţelegere mai bună de sine, relaţii mai pu-
ternice şi succes la învăţătură, precum şi alte beneficii. Cu 
ilustraţii, scheme şi chiar cu o fişă simplă de pus la îndemână, 
autorii s-au străduit să facă noţiunile de neurologie mai uşor de 
înţeles de către părinţi.“ 

Publishers Weekly 

„Cartea Creierul copilului tău le oferă părinţilor şi edu-
catorilor idei pentru a face astfel încât toate părţile creierului 
co pilului să funcţioneze într-un mod integrat.“

Parent to Parent 

„Cartea Creierul copilului tău este plină de strategii pen-
tru a creşte copii fericiţi şi plini de viaţă. Ea oferă instrumente 
esenţiale pentru a-i ajuta pe copii să-şi dezvolte inteligenţa 
emo ţională de care vor avea nevoie pentru a reuşi în lume.“

Dr. Chris tine Carter, autoarea cărţii 
Raising Happiness [Cum să creşti nivelul de fericire] 

„Dinamică şi uşor de citit... Siegel şi Bryson dau deo-
parte ve chile modele «bune» şi «rele» de creştere a copiilor, 
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pentru a oferi o perspectivă ştiinţifică, discutând impactul me-
todelor aplicate de părinţi asupra dezvoltării creierului. Părinţii 
vor vedea cum empatia şi înţelegerea de zi cu zi pot ajuta un 
copil să-şi integreze experienţa şi să-şi dezvolte un creier mai 
adaptabil şi mai rezistent.“ 

Dr. Michael Thompson, 
coautor al cărţii de succes 

Raising Cain [Crescându-l pe Cain]
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Pentru Maddi şi Alex: vă mulţumesc pen-
tru tot ceea ce m-aţi învăţat în aceşti ani şi pen-
tru privilegiul de a vă fi tată; şi pentru Caroline, 
pentru iubirea şi călătoria noastră împreună. 

D.J. Siegel 

Pentru bărbaţii din viaţa mea: soţul meu, 
Scott şi cei trei băieţi ai noştri. Voi îmi umpleţi 
zilele cu bucurie, aventură, iubire şi sens. 

T.P. Bryson 
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Introducere

Supravieţuieşte şi creează armonie

A i avut zile proaste, nu? Când privarea de somn, tăl-
pile pline de noroi, untul de arahide de pe sacoul nou, 

lupta cu temele pentru acasă, plastilina de pe tastatura compu-
terului şi veş nicul refren „Ea a început!“ te fac să numeri mi-
nutele rămase până la culcare. În aceste zile, când (din nou?!!) 
trebuie să scoţi o sta fidă din nara unui copil, ţi se pare că tot ce 
mai poţi spera este să supravieţuieşti. 

Cu toate acestea, atunci când vine vorba de copiii tăi, vrei 
mult mai mult decât simpla supravieţuire. Desigur că vrei să 
treci de aceste momente dificile, cum ar fi cel de acces-de-fu-
rie-în-restaurant. Dar, dacă eşti părinte sau ai grijă de un copil, 
sco pul tău final este acela de a-i creşte pe copii într-un mod 
care să le per mită să înflorească. Vrei ca ei să se bucure de 
relaţii semnifica tive, să fie atenţi şi plini de compasiune, să 
aibă rezultate bune la şcoală, să muncească cu seriozitate şi 
responsabilitate şi să se simtă bine în pielea lor. 

Supravieţuieşte. Înfloreşte. 
De-a lungul anilor, ne-am întâlnit cu mii de părinţi. Când 

îi întrebăm ce contează cel mai mult pentru ei, versiunile aces-
tor două obiective se află aproape întotdeauna în fruntea lis-
tei. Ei vor să supravieţuiască momentelor parentale dificile, iar 
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copiii şi fa miliile lor să prospere. Şi noi, ca părinţi, avem ace-
leaşi scopuri pen tru propriile familii. În momentele noastre mai 
nobile, mai li niştite, mai normale, ne preocupă să le cultivăm 
mintea, să le creş tem sentimentul de uimire în faţa vieţii şi să-i 
ajutăm să-şi atingă potenţialul în toate domeniile vieţii. Dar, în 
momentele mai frenetice, stresante, de genul păcăleşte-copilul-
să-se-urce-pe-bancheta-din-spate-ca-să-putem-pleca-la-meci, 
uneori tot ce pu tem spera este să ne abţinem să urlăm sau să 
auzim pe cineva spu nând „Eşti atât de rău!“. 

Stai pentru un moment şi întreabă-te: Ce vrei cu ade-
vărat pen tru copiii tăi? Ce calităţi speri să dezvolte şi să ia cu 
ei în viaţa lor de adulţi? Cel mai probabil, vrei să fie fericiţi, 
independenţi şi realizaţi. Vrei să se bucure de relaţii care să-i 
împlinească şi să trăiască o viaţă plină de sens şi scop. Acum, 
gândeşte-te ce pro cent din timp petreci, în mod intenţionat, 
pentru a dezvolta aceste calităţi la copiii tăi. Dacă eşti ca ma-
joritatea părinţilor, îţi faci griji că petreci prea mult timp încer-
când doar să treci de ziua res pectivă (şi, uneori, de următoarele 
cinci minute) şi prea puţin pen tru a crea experienţe care să-i 
ajute pe copii să prospere – atât în prezent, cât şi în viitor. 

S-ar putea chiar să faci comparaţie între tine şi un gen 
de pă rinte perfect, care nu se luptă niciodată pentru a supra-
vieţui şi care îşi petrece fiecare secundă pentru a-şi ajuta copiii 
să înflo rească. Ştii despre cine vorbesc: persoana care găteşte 
mese or ga  nice, bine echilibrate, în timp ce le citeşte copiilor 
ei în limba la tină despre importanţa de a-i ajuta pe alţii, apoi 
îi însoţeşte la mu zeul de artă, într-o maşină în care se ascultă 
muzică clasică, iar prin orificiile de ventilaţie ale aerului con-
diţionat emană vapori de lavandă. Niciunul dintre noi nu se 
poate compara cu acest su per părinte imaginar. Mai ales atunci 
când simţim că un procent mare din zilele noastre este petrecut 
în modul supravieţuire, când, la sfârşitul unei petreceri aniver-
sare, ne trezim că avem o privire sălbatică şi suntem roşii la 
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faţă, strigând: „Dacă se mai ceartă ci neva pe arc şi pe săgeată, 
nimeni nu primeşte niciun cadou!“ 

Dacă îţi sună cunoscut, am veşti bune pentru tine: mo-
mentele în care încerci, pur şi simplu, să supravieţuieşti sunt, 
de fapt, opor tunităţi de a-ţi ajuta copilul să înflorească. Uneori 
poate simţi că momentele iubitoare, importante (cum ar fi o 
conversaţie semnificativă despre compasiune sau caracter) sunt 
separate de provocările parentale (cum ar fi lupta cu temele sau 
altă situaţie de criză). Dar ele nu sunt deloc separate. Când co-
pilul tău este obraznic şi îţi răspunde, când ţi se cere să vii la o 
întâlnire cu directorul școlii, când găseşti mâzgăleli cu creionul 
peste tot pe perete, acestea sunt momente de supravieţuire, nu 
e nicio îndoială în privinţa asta. Dar, în acelaşi timp, ele sunt 
oportunităţi – chiar da ruri – pentru că un moment de supravie-
ţuire este, de asemenea, un moment de înflorire, când are loc 
munca importantă a unui pă rinte. 

De exemplu, gândeşte-te la o situaţie peste care, de multe 
ori, încerci să treci. Poate când copiii se luptă între ei pentru a 
treia oară în decurs de trei minute. (Nu e prea greu de imagi-
nat, nu-i aşa?) În loc să întrerupi lupta şi să-i trimiţi în camere 
diferite, poţi folosi cearta ca pe o oportunitate de educaţie: vor-
beşte-le des pre ascultarea reflectivă şi luarea în considerare a 
punctului de vedere al celuilalt, despre comunicarea clară şi 
respectuoasă a do rinţelor proprii, despre compromis, sacrifi-
ciu, negociere şi iertare. Ştim: pare greu de imaginat în fier-
binţeala momentului. Dar când înţelegi puţin despre nevoile 
emoţionale şi stările mentale ale copiilor, poţi să creezi acest 
tip de rezultat pozitiv – chiar şi în lipsa forţelor de menţinere a 
păcii de la Naţiunile Unite. 

Nu e nimic rău dacă-i separi pe copii atunci când se 
luptă. Este o tehnică de supravieţuire bună – şi, în anumite 
situaţii, poate fi cea mai bună soluţie. Dar de multe ori putem 
face mai mult decât să punem capăt conflictului şi zgomotului. 
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Putem să transformăm experienţa în una care dezvoltă 
nu numai creierul fiecărui co pil, ci şi capacităţile de a rela-
ţiona şi caracterul. Cu timpul, fra ţii vor creşte şi vor deveni 
mai competenţi la rezolvarea con flic telor, fără îndrumarea pă-
rinţilor. Acesta este doar unul dintre di feritele moduri în care 
poţi să-i ajuţi să se dezvolte armonios. 

Ce e grozav la această abordare supravieţuire-dezvoltare 
ar mo nioasă este că nu trebuie să încerci să-ţi faci timp în mod 
special pentru a-i ajuta pe copii să înflorească. Poţi folosi toate 
inte rac ţiunile – pe cele stresante, pline de mânie, precum şi pe 
cele mi raculoase, adorabile – ca oportunităţi pentru a-i ajuta să 
devină oa meni responsabili, atenţi şi capabili. Despre asta este 
vorba în această carte: cum să foloseşti momentele de zi cu zi 
cu copiii tăi pentru a-i ajuta să ajungă la adevăratul lor potenţial. 

Următoarele pagini oferă un antidot pentru abordările 
aca demice şi clasice, care subliniază în mod exagerat realiza-
rea şi perfecţiunea cu orice preţ. Ne vom concentra, în schimb, 
asupra modurilor în care îi poţi ajuta pe copii să fie ei înşişi, să 
se simtă în largul lor în lume, să fie mai rezistenţi şi mai pu-
ternici. Cum faci asta? Răspunsul nostru este simplu: trebuie 
să înţelegi câteva elemente de bază despre creierul de copil pe 
care îl ajuţi să crească şi să se dezvolte. Despre asta este vorba 
în Creierul copilului tău. 

Cum să foloseşti această carte 

Fie că eşti părinte, bunic, profesor, terapeut sau o per-
soană sem nificativă din viaţa unui copil, noi am scris această 
carte pentru tine. Vom folosi cuvântul „părinte“, dar vorbim 
despre oricine este implicat în activitatea esenţială de creştere, 
sprijinire şi îngrijire a unui copil. Scopul nostru este de a te 
învăţa cum să folosești in teracţiunile de zi cu zi ca oportunităţi 
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de a-ți ajuta copiii de care ai grijă, atât să supravieţuiască, cât 
şi să prospere. Deşi o mare parte din ceea ce vei citi poate fi 
adaptat pentru adolescenţi – de fapt, avem de gând să scriem 
o carte exact cu această temă –, cartea de faţă se concentrează 
pe vârsta de la naştere până la doi spre zece ani, centrându-se 
în special pe copiii mici, preşcolari şi co pii de vârstă şcolară, 
până la anii adolescenţei. 

În paginile următoare vom explica perspectiva asupra 
creierului in tegrat şi îţi vom oferi o varietate de strategii pen-
tru a-i ajuta pe co pii să fie mai fericiţi, mai sănătoşi şi mai 
împliniţi. Primul capitol prezintă conceptul de a fi un părinte 
care ţine cont de creierul co pilului şi prezintă ideea simplă şi 
puternică ce stă în centrul în tregii abordări a creierului unitar – 
respectiv integrarea. 

Capito lul 2 se concentrează pe stimularea unei activităţi 
coordonate între emisfera cerebrală dreaptă şi cea stângă, ast-
fel încât copilul să se poată conecta atât la sinele logic, cât şi 
la sinele emoţional. 

Ca pi tolul 3 subliniază importanţa creării unei conexiuni 
între „creie rul inferior“ instinctual şi „creierul superior“ refle-
xiv, care este res ponsabil de luarea deciziilor, perspectivă per-
sonală, empatie şi moralitate. 

Capitolul 4 explică modul în care îl poţi ajuta pe copil să 
treacă peste momentele dureroase din trecut, aruncând lumina 
stră lucitoare a înţelegerii asupra lor, astfel încât ele să poată fi 
abor date într-o manieră conştientă, blândă şi intenţionată. 

Capito lul 5 te ajută să-i înveţi pe copii că au capacitatea 
de a se opri şi de a reflecta la starea lor de spirit. Atunci când 
vor face acest lucru, vor adopta alegeri care să le asigure con-
trolul asupra modului în care simt şi reacţionează la lumea lor. 

Capitolul 6 pre zintă metodele prin care îi poţi învăţa pe 
copii despre ferici rea şi împlinirea ce rezultă din a fi conectat la 
alte persoane – men ţinându-ţi, în acelaşi timp, o identitate unică. 
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O înţelegere clară a acestor diferite aspecte ale abordă-
rii cre ierului integrat îţi va permite să vezi meseria de părinte 
într-un mod cu totul nou. Ca părinţi, suntem condiţionaţi să în-
cercăm să-i salvăm pe copiii noştri de rău şi răni – dar, în final, 
nu re uşim. Ei vor cădea, sentimentele lor vor fi rănite şi se vor 
speria, în trista şi supăra. De fapt, de multe ori aceste experienţe 
dificile le permit să crească şi să înveţe despre lume. În loc să 
încercăm să-i protejăm pe copiii noştri de dificultăţile inevita-
bile ale vieţii, îi putem ajuta să integreze aceste experienţe în 
perspectiva lor des pre lume şi să înveţe din ele. Modul în care 
copiii îşi înţeleg viaţa nu ţine doar de ceea ce li se întâmplă, ci 
şi de modul în care reacţionează părinţii, profesorii şi celelalte 
persoane care îi în grijesc. 

Ţinând cont de acest lucru, unul dintre scopurile noastre 
prin cipale a fost acela ca această carte, Creierul copilului tău, să 
fie cât de utilă posibil, oferindu-ți aceste instrumente spe cifice 
pentru ca meseria de părinte să fie mai uşoară, iar relaţiile cu co-
piii să fie mai profunde. Acesta este motivul pentru care aproape 
jumătate din fiecare capitol este dedicat secţiunii „Ce pot face“, 
unde oferim sugestii practice şi exemple privind modul în care 
poţi aplica conceptele ştiinţifice din capitolul respectiv. 

De asemenea, la sfârşitul fiecărui capitol vei găsi două 
sec ţi uni menite să te ajute să pui în aplicare, cu uşurinţă, no-
ile cu noştinţe. Prima este „Copiii cu ambele emisfere cerebrale 
integrate“, scrisă pentru a te ajuta să-i înveţi pe copii elemen-
tele fun damentale discutate în capitolul respectiv. Poate ți se va 
părea ciudat să vorbeşti cu copiii mici despre creier. Dar este 
ştiinţa cre ie rului, în definitiv. Și am descoperit că până şi copiii 
mici – de pa tru sau cinci ani – înţeleg unele noţiuni de bază im-
portante des pre modul în care funcţionează creierul şi, la rândul 
lor, se în ţeleg pe ei înşişi, comportamentul şi sentimentele lor 
în moduri noi şi mai pătrunzătoare. Această cunoaştere poate fi 
foarte im por tantă pentru copil, precum şi pentru părintele care 
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încearcă să-l înveţe, să-l disciplineze şi să-l iubească în moduri 
care să le fie benefice amândurora. Am scris secţiunile „Copiii 
cu ambele emis fere cerebrale integrate“ gândindu-ne la o audi-
enţă de vârstă şco lară, dar poţi să adaptezi informaţiile pe mă-
sură ce le citești cu voce tare, astfel încât să fie adecvate pentru 
nivelul de dezvoltare al copilului. 

Cealaltă secţiune de la sfârşitul fiecărui capitol se nu-
meşte „In tegrarea noastră“. În timp ce marea majoritate a cărţii 
se con cen  trează pe viaţa interioară a copilului şi pe legătura 
dintre voi doi, aici te vom ajuta să aplici conceptele fiecărui 
capitol în propria ta viaţă şi în relaţii. Pe măsură ce copiii se 
dezvoltă, creierul lor „oglindeşte“ creierul părinţilor. Cu alte 
cuvinte, propria creş tere şi dezvoltare a părintelui, sau lipsa 
acesteia, are un impact asupra creierului copilului. Pe măsură 
ce părinţii devin mai con ştienţi şi mai sănătoşi din punct de ve-
dere emoţional, copiii lor culeg recompensele şi se îndreaptă şi 
ei spre sănătate. Asta în seamnă că integrarea şi cultivarea pro-
priului creier este unul din tre darurile cele mai pline de iubire 
şi de generozitate pe care le poţi oferi copiilor. 

Un alt instrument pe care sperăm că-l vei găsi util este 
diagrama „Vârste şi etape“, de la sfârşitul cărţii, în care îți ofe-
rim un re zumat simplu privind modul în care ideile din carte 
pot fi puse în aplicare, în funcţie de vârsta copilului. Fiecare 
capitol al cărţii este astfel conceput încât să te ajute să pui ime-
diat ideile în practică, cu multe sugestii ce apar pe tot parcursul 
lui, pentru a aborda diferite vârste şi stadii de dezvoltare a co-
pilului. Dar, pen tru a o face mai simplă pentru părinţi, această 
secţiune de referinţă finală va clasifica sugestiile din carte în 
funcţie de vârstă şi ni vel de dezvoltare. 

Dacă eşti mama unui copil mic, de exemplu, găsești ra-
pid ce poţi face pentru a îmbunătăţi integrarea dintre emis fera 
stângă şi cea dreaptă a creierului copilului tău. 
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Apoi, pe mă sură ce copilul creşte, poţi să apelezi din nou 
la carte, pentru fi ecare vârstă, şi să vezi o listă cu exemplele şi 
sugestiile cele mai re levante pentru copilul tău în noua etapă. 

În plus, chiar înainte de secţiunea „Vârste şi etape“, vei 
găsi o „fişă“ care evidenţiază foarte pe scurt punctele cele mai 
im portante din carte. Pune o copie a acestei fişe pe uşa frigi-
derului, astfel încât oricine îi iubeşte pe copii – părinţi, bu nici, 
bonă şi aşa mai departe – să poată lucra împreună, pentru sta-
rea lor generală de bine. 

Aşa cum sperăm că vei vedea, am ţinut cont de părinţi şi 
am conceput această carte astfel încât să fie cât mai accesibilă 
şi mai uşor de citit. Ca oameni de ştiinţă, am pus accent pe 
pre cizie şi acurateţe; ca părinţi, am vizat înţelegerea practică. 
Ne-am luptat cu această ambivalenţă şi ne-am gândit cu grijă 
la mo dul cel mai potrivit de a-ți oferi cele mai noi şi mai im-
portante in formaţii, prezentându-le clar, util, practic şi imediat. 
Deşi cartea este, cu siguranţă, bazată pe date ştiinţifice, n-o vei 
simţi ca pe un curs ştiinţific sau ca pe o lucrare academică. Da, 
e ştiinţa creierului şi suntem absolut hotărâţi să rămânem fideli 
lucrurilor pe care cer cetarea şi ştiinţa le demonstrează. Dar vom 
împărtăşi aceste in for maţii într-un mod mai degrabă simplu, 
evitând ceea ce v-ar deruta şi mai mult. În carierele noastre, 
am analizat cu noştinţe ştiinţifice complicate, dar vitale, despre 
creier şi le-am sin tetizat astfel încât părinţii să le înţeleagă şi să 
le aplice ime diat în interacţiunile cu copiii lor, zi de zi. 

Prin urmare, nu te spe ria de chestiunile acestea despre cre-
ier. Credem că ți se va pă rea fascinant, iar o mare parte din infor-
maţiile de bază sunt, de fapt, destul de simplu de înţeles şi uşor 
de folosit. (Pentru cine e in teresat să afle mai multe detalii pri-
vind ştiinţa care stă la baza no ţiunilor pe care le vom prezenta în 
aceste pagini, recomand cărţile lui Dan, Mindsight [Observarea 
minţii] şi The Developing Mind [Dezvoltarea minţii].) 
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Îți mulţumim pentru că ne însoţești pe acest drum spre o 
cu noaş  tere mai amplă a modului în care îți poţi ajuta cu adevă-
rat copiii să fie mai fericiţi, mai sănătoşi şi mai împliniţi. Odată 
ce în ţelegi cum funcționează creierul, vei fi mai exact în ceea 
ce dorești să-i înveţi pe copii, cum să reacţionezi şi de ce. Apoi, 
vei face mult mai mult decât să supravieţuiești. Oferindu-le co-
piilor experienţe repetate care le dezvoltă întregul creier, te vei 
confrunta cu din ce în ce mai puţine crize de familie. Dar, mai 
mult decât atât, în ţelegerea integrării te va ajuta la o cunoaş-
tere mai profundă a co pilului, cum să reacţionezi mai eficient 
la situaţiile dificile şi cum să pui bazele unei vieţi de iubire şi 
fericire. Ca urmare, nu nu mai copilul va prospera – atât acum, 
cât şi la vârsta adultă –, ci şi întreaga ta familie. 

Te rog să ne vizitezi pe site-ul nostru şi să ne povestești 
despre experienţele parentale ce implică dezvoltarea ambelor 
emisfere cerebrale la copil. Aşteptăm cu nerăbdare să primim 
veşti de la tine! 

Dan şi Tina 
www.WholeBrainChild.com 
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Capitolul 1 

Părinţi care sunt interesaţi 
de dezvoltarea creierului copiilor lor

Părinţii sunt de multe ori experţi cu privire la corpul co-
piilor lor. Ei ştiu că o temperatură mai mare de 37°C 

în seamnă febră. Ei ştiu să cureţe o rană, ca să nu se infec teze. Ei 
ştiu ce alimente îl fac pe copilul lor să se agite înainte de cul care. 

Dar nici chiar cei mai atenţi şi mai bine educaţi părinţi nu 
cu nosc informaţiile fundamentale despre creierul copilului lor. 
Oare nu e surprinzător? Mai ales atunci când iei în considerare 
ro lul central pe care îl are creierul în aproape fiecare aspect 
al vie ţii unui copil, care e important pentru părinţi: disciplină, 
luarea de ciziilor, conştiinţa de sine, şcoală, relaţii şi aşa mai 
departe. De fapt, creierul determină în mare măsură cine sun-
tem şi ce facem. Şi, din moment ce creierul este modelat, în 
mod semnificativ, de ex perienţele pe care le oferim în calitate 
de părinţi, cunoaşterea mo dului în care creierul se modifică ca 
răspuns la educaţia paren tală ne ajută să clădim un creier mai 
puternic şi mai re zistent. 

Deci, vrem să-ţi prezentăm perspectiva creierului inte-
grat. Am dori să explicăm câteva concepte fundamentale des-
pre creier şi să te ajutăm să aplici noile cunoştinţe în moduri 
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care te vor ajuta să-i educi mai uşor şi mai bine pe copiii tăi. 
Nu spunem despre creşterea unui copil cu ambele emisfere ce-
rebrale dezvoltate că te va scuti de toate frustrările. Dar, prin 
înţelegerea câtorva noţiuni de bază, sim ple şi uşor de învăţat, 
despre cum funcţionează creierul, vei fi capabil să-ţi înţelegi 
mai bine copilul, să reacţionezi mai eficient la situaţiile dificile 
şi să clădeşti o fundaţie pentru sănătate socială, emoţională şi 
mentală. Ceea ce faci ca părinte contează, iar noi îţi vom oferi 
idei ştiinţifice simple, care te pot ajuta să con struieşti o puter-
nică relaţie cu copilul tău, iar aceasta te va ajuta la modelarea 
creierului său şi îi va asigura cel mai bun fun da ment, pentru o 
viaţă sănătoasă şi fericită. 

Iată o poveste care ilustrează cât de utile sunt aceste 
infor ma ţii pentru părinţi. 

Iia Uuu Uuu 

Într-o zi, Marianna a primit un apel telefonic la serviciu 
în care i s-a spus că fiul ei de doi ani, Marco, a fost implicat în-
tr-un ac cident de maşină, cu bona lui. Marco era bine, dar bona, 
care se afla la volan, a fost dusă la spital într-o ambulanţă. 

Marianna, directoare la o şcoală elementară, s-a grăbit 
frenetic la locul accidentului, unde i s-a spus că bona avusese 
o criză de epilepsie în timp ce conducea. Marianna şi-a găsit 
copilul cu un pompier, care încerca fără succes să-l liniştească. 
Ea l-a luat pe Marco în braţe şi imediat el a început să se cal-
meze, pe măsură ce-l mângâia. 

De îndată ce s-a oprit din plâns, Marco a început să-i 
spună Ma riannei ce s-a întâmplat. Folosind limbajul unui copil 
de doi ani, pe care numai părinţii şi bona ar putea să-l înţeleagă, 
Marco re peta continuu „Iia Uuu Uuu“. „Iia“ este cuvântul lui 
pentru „So phia“, numele dragei lui dădace, şi „Uuu Uuu“ se 
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referă la versiunea sa de sirenă a autospecialei de stins incendii 
(sau, în acest caz, o ambulanţă). Spunându-i în mod repetat 
mamei lui „Iia Uuu Uuu“, Marco se concentra pe detaliile care 
contau cel mai mult pen tru el: Sophia i-a fost luată. 

Într-o situaţie ca aceasta, mulţi dintre noi ar fi tentaţi să-l 
asi gure pe Marco că Sophia va fi bine, apoi să se concentreze 
ime diat pe altceva, pentru a-i distrage atenţia: „Să mergem să lu-
ăm nişte îngheţată!“ În zilele următoare, mulţi părinţi ar încerca 
să evite să-l supere pe copil, ocolind discuţiile despre accident. 
Pro blema cu abordarea de tipul „Hai să luăm o îngheţată“ este 
că îl lasă pe copil derutat cu privire la ce s-a întâmplat şi de ce. 
El este copleşit încă de emoţii mari şi înfricoşătoare, dar nu i se 
per mite (sau nu este ajutat) să le facă faţă într-un mod eficient. 

Marianna nu a făcut această greşeală. Ea a urmat cursu-
rile Tinei despre creier, destinate părinţilor, şi a pus imediat la 
lucru ceea ce ştia. În noaptea aceea şi în săptămâna următoare, 
când min tea lui Marco îl ducea continuu înapoi la accidentul 
de maşină, Marianna l-a ajutat să spună povestea, iar şi iar. Îi 
spunea: „Da, tu şi Sophia aţi fost într-un accident, nu-i aşa?“ În 
acel punct, Marco îşi întindea braţele şi le agita, imitând criza 
Sophiei. Marianna continua: „Da, Sophia a avut o criză şi a 
început să tremure, iar maşina s-a lovit, nu-i aşa?“ Apoi, urmă-
torul lucru pe care-l spu nea Marco era, desigur, familiarul „Iia 
Uuu Uuu“, la care Ma ri anna răspundea: „Da. Uuu Uuu a venit 
şi a dus-o pe Sophia la doctor. Şi acum e mai bine. Îţi aminteşti 
că am văzut-o ieri? Se simte bine, nu-i aşa?“ 

Lăsându-l pe Marco să repete povestea, iar şi iar, 
Marianna îl ajuta să înţeleagă ce s-a întâmplat, pentru a putea 
începe să facă faţă emoţiilor. Deoarece ştia cât e de impor-
tant să ajute creierul fi ului ei să proceseze experienţa înfri-
coşătoare, l-a încurajat să repete eve nimentele, astfel încât să 
poată procesa frica şi să treacă mai de parte la rutina lui de zi 
cu zi într-un mod sănătos şi echilibrat. În următoarele câteva 
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zile, Marco şi-a amintit de accident din ce în ce mai puţin, 
până când a devenit o altă experienţă a vieţii lui – deşi una 
importantă. Pe măsură ce vei citi paginile următoare, vei afla 
motivele pen tru care Marianna a reacţionat astfel şi de ce, atât 
practic, cât şi ne urologic, a fost atât de util pentru fiul ei. Vei 
avea posibilitatea de a aplica noile tale cunoştinţe cu privire 
la creier în numeroase mo duri, lucru care te va ajuta să fii un 
părinte mai bun pentru co pilul tău. 

Conceptul care stă la baza reacţiei Mariannei – şi al aces-
tei cărţi – este integrarea. O înţelegere clară a integrării îţi va 
oferi pu terea de a transforma complet modul în care te gân-
deşti să-ţi creşti copiii. Te ajută să te bucuri de ei mai mult 
şi să-i pregăteşti mai bine pentru o viaţă bogată din punct de 
vedere emoţional şi plină de satisfacţii. 

Ce este integrarea şi de ce este ea importantă? 

Cei mai mulţi dintre noi nu se gândesc la faptul că există 
multe părţi diferite, cu roluri diferite, în creierul nostru. De 
exemplu, partea stângă a creierului ne ajută să gândim logic şi 
să or ga nizăm gândurile în propoziţii, iar partea dreaptă ne ajută 
să avem emoţii şi să citim indicii nonverbale. Avem, de aseme-
nea, un „creier reptilian“, care ne permite să acţionăm instinctiv 
şi să luăm decizii de supravieţuire într-o fracţiune de secundă, 
şi „creie rul de mamifer“, care ne conduce spre legături şi relaţii. 
O parte a creierului este dedicată memoriei; o alta, pentru a lua 
decizii mo rale şi etice. Este aproape ca şi cum creierul ar avea 
mai multe per sonalităţi – unele raţionale, altele iraţionale; unele 
reflexive, al tele reactive. Nu e de mirare că, în momente diferite, 
putem pă rea persoane diferite! 

Cheia dezvoltării armonioase este de a ajuta aceste părţi 
să lucreze bine împreună – să le integrezi. Integrarea ia părţile 
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dis tincte ale creierului şi le ajută să lucreze împreună, ca un în-
treg. Este similar cu ceea ce se întâmplă în organism, care are 
or gane diferite pentru a efectua diferite funcţii: plămânii respiră 
aer, inima pompează sânge, stomacul digeră alimentele. Pentru 
ca organismul să fie sănătos, toate aceste organe trebuie să fie 
in tegrate. Cu alte cuvinte, fiecare dintre ele trebuie să-şi reali-
zeze funcţia lor individuală, lucrând în acelaşi timp ca un întreg. 
In te gra rea înseamnă, pur şi simplu, conectarea unor elemente 
diferite pentru a constitui un întreg care funcţionează bine. 

Ca în cazul fun cţionării sănătoase a corpului, creierul nu 
poate funcţiona la ca pacitate optimă dacă diferitele lui părţi nu 
lucrează împreună într-un mod coordonat şi echilibrat. Asta 
face integrarea: coordonează şi echi librează zonele separate 
ale creierului, pe care le conectează. Este uşor de văzut când 
copiii noştri nu sunt integraţi: devin co ple şiţi de emoţiile lor, 
confuzi şi haotici. Ei nu pot să reacţioneze cu calm şi eficient 
la situaţia cu care se confruntă. Accesele de furie, agresivita-
tea, izbucnirile în plâns şi cele mai multe dintre ce lelalte ex-
perienţe dificile pentru părinţi – şi viaţă – sunt rezulta tul unei 
lipse de integrare, care e cunoscută, de asemenea, sub nu mele 
de dezintegrare. 

Noi dorim să ne ajutăm copiii să devină mai bine inte-
graţi, ast fel încât să-şi poată folosi întregul creier într-un mod 
coordonat. De exemplu, vrem ca ei să fie integraţi pe orizon-
tală, astfel în cât partea stângă, logică, a creierului lor să poată 
lucra bine cu partea dreaptă, cea a emoţiilor. De asemenea, 
vrem să fie inte graţi pe verticală, astfel încât părţile superioare 
ale creierului fizic, care îi fac să se gândească la acţiunile lor, 
să lucreze bine cu părţile inferioare, care sunt mult mai preocu-
pate de instinct, re acţii involuntare şi supravieţuire. 

Modul în care are loc, de fapt, integrarea este fascinant şi 
e ceva necunoscut pentru majoritatea oamenilor. În ultimii ani, 
oa menii de ştiinţă au dezvoltat tehnologii de scanare a creierului 
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care le permit cercetătorilor să studieze creierul în moduri ce nu 
au fost niciodată posibile până acum. Această nouă tehnologie 
a confirmat o mare parte din ceea ce se credea despre creier. Cu 
toate acestea, una dintre surprizele care au zdruncinat din teme-
lii neurologia e descoperirea potrivit căreia creierul este, de fapt, 
„plastic“, sau maleabil. Prin urmare, creierul fizic se schimbă 
pe tot parcursul vieţii – nu doar în copilărie, aşa cum am crezut 
ante rior. 

Ce îi dă formă creierului nostru? Experienţa. Chiar şi 
la bă trâ neţe, experienţele noastre schimbă, de fapt, structura 
fizică a cre ierului. Când trecem printr-o experienţă, celulele 
creierului – nu mite neuroni – devin active, sau se „activează“. 
Creierul are o sută de miliarde de neuroni, fiecare cu o medie 
de zece mii de co nex iuni către alţi neuroni. Căile prin care sunt 
activate diferitele cir cuite din creier determină natura activităţii 
noastre mentale, va riind de la percepţia sunetelor sau a imagi-
nilor până la gândirea şi la raţionamentul mai abstract. Atunci 
când neuronii se activează îm preună, formează noi conexiuni 
între ei. În timp, conexiunile ce rezultă duc la o „refacere a 
traseelor neuronale“ în creier. Aceasta este o veste incredibil 
de interesantă. Înseamnă că nu sun tem ţinuţi în captivitate pen-
tru restul vieţii de către modul în care creierul funcţionează în 
acest moment – putem, efectiv, să re facem traseele neuronale 
în aşa fel încât să fim mai sănătoşi şi mai fericiţi. Acest lucru 
este adevărat nu numai pentru copii şi ado lescenţi, ci şi pentru 
fiecare dintre noi, pe întreaga durată de viaţă. 

Chiar acum, creierul copilului creează noi şi noi căi ne-
uronale – iar experienţele pe care i le creezi îi vor determina 
structura creierului. Nicio presiune, nu? Nu te îngrijora, însă. 
Natura a pre văzut ca arhitectura de bază a creierului să se dez-
volte bine cu hrana, somnul şi stimularea adecvate. Genele, 
bineînţeles, joacă un rol important în modul în care se dez-
voltă oamenii, în special în ceea ce priveşte temperamentul. 
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