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Cuvântul auto
arei
Sunt psiholog și lucrez cu copii ca tine de douăzeci și cinci de ani.
Copiii descoperă lumea cu ajutorul întrebărilor pe care și le pun lor înșiși și
nouă, adulţilor. Este important ca noi, oamenii mari, să le putem răspunde, dar
nu e întotdeauna ușor.
În această carte am adunat 60 de întrebări primite de la copii de școală
primară, care abordează subiecte esenţiale precum viaţa, emoţiile, dragostea,
prietenia, moartea, școala, familia, viaţa în societate, temerile, diverse credinţe…
Răspunsurile pe care ţi le propun sunt cele pe care le-aș oferi și micilor mei
pacienţi în timpul întâlnirilor noastre. Sunt un punct de plecare, pentru ca fiecare să-și poată găsi propriul răspuns. Pentru ca tu și părinţii tăi să continuaţi
să vă puneţi întrebări.
Într-o zi o să găsiţi un răspuns, o să credeţi că este cel bun, dar a doua zi
o să descoperiţi altul. Cel mai important este să reflectaţi împreună, să vă îm
părtășiţi gândurile, să vă imaginaţi diverse situaţii, să vă amuzaţi…
Sper că această carte îţi va fi de folos și-ţi va însoţi privirea dornică să
cuprindă cât mai multe despre viaţă.
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Clarisse, 10 ani

Ce este bucuria?
Bucuria, Clarisse, este o emoție pozitivă. Îți dă o stare
de bine; te cuprinde un fel de căldură, zâmbești, ești mulțumită și încrezătoare. La fel ca atunci când iei vitamine,
ești binedispusă și te simți în formă!
Dacă data viitoare o să simți toate astea, o să știi despre
ce-i vorba. O să spui: iată, asta e bucuria!
Este important să nu uităm aceste momente de bucurie, pentru că avem mai degrabă tendința să ni le amintim
pe cele de tristețe când suntem supăraţi sau morocănoși.
Ca să-ți reușească, imaginează-ți că ai un aparat foto și îți
surprinzi fiecare moment de bucurie. Este jocul fotografiilor. Seara, în pat, închide ochii și derulează în minte imagi
nile foto cu aceste momente drăguțe. Este un exercițiu care
o să te stimuleze și o să ți se întipărească în minte.
Mai mult, o să adormi mai ușor cu aceste imagini în
suflet.
O să-ți spun un secret, Clarisse: cred că știu unde se
ascunde bucuria… Când respiri, între inspirație și expirație
există un scurt moment de pauză. Îl simți? Ei bine, se pare
că aici se ascunde bucuria.
Așadar, ca un scafandru, inspiră, expiră și caută înlăuntrul tău, în acest scurt răgaz, unde se află bucuria...
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Luce, 11 ani

De ce trăim?
O comoară?
În mine?
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Este o întrebare foarte importantă, Luce!
O să încerc să-ți răspund, dar această întrebare poate
avea o mulțime de răspunsuri, depinde de ce crede fiecare.
Răspunsul care-mi trece primul prin minte ar fi că trăim
ca să devenim ceea ce suntem: cred că noi avem o comoară
înlăuntrul nostru și poate că trăim ca s-o descoperim.
Imaginează-ți că pleci într-o misiune secretă în căutarea comorii.
Misiune secretă – pentru că o să aibă loc înlăuntrul tău,
în grădina ta interioară. Acolo se află comoara.
Viața ta o să semene cu un laborator în care vei face tot
felul de experimente. O să treci prin diverse încercări – vesele sau triste, bune sau rele. Aceste încercări sunt ca niște
chei ce îți vor deschide uși care te conduc la comoară.
Bine, dar în ce constă această comoară? o să mă întrebi
tu, Luce.
Desigur, comoara nu are o formă anume. Aș putea să ți-o
descriu ca pe o operă de artă creată de tine, pe care tu o
desenezi treptat-treptat cu ajutorul a ceea ce te definește și
a ceea ce trăiești.
Această operă îți va fi de folos și va da un sens vieții tale.
Iar atunci când îi dăm vieții un sens aflăm de ce trăim!
A, dar asta era întrebarea ta, nu?
Fiecare dintre noi are un rol de jucat pentru el însuși,
pentru ceilalți, pentru planetă și pentru o lume mai bună!
Fiecare dintre noi este un inventator, Luce, de lucruri mai
mici sau mai mari, nu contează.
Tu trebuie să descoperi care va fi misiunea ta!
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