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Ideea de a scrie despre cum să petrecem timp de 

suflet în familie, mai ales acum, în perioada 

pandemiei, mi-a venit pe măsură ce descopeream 

site-ul și conceptul Yuga (yuga.ro) și simțeam 

bucuria de a mă regăsi în stilul lor de viață. Despre 

Yuga voi scrie mai multe imediat. Acum, despre 

cum să mai fim și ce să mai facem noi cu copiii 

noștri, așa încât să contribuim la o stare de bine în 

familie.

Observați, am început cu “cum să fim” cu copiii, 

nu ce să facem, fiindcă, așa cum mă cunoașteți, eu 

sunt o ardentă promotoare a științei 

parentingului în care focusul e pe părinte, nu pe 

copil. Încep cu verbul “a fi” în relația cu copilul, 

pentru simplul motiv că felul de a face lucruri este o 

consecință a felului în care suntem. A fi presupune 

a exista și a fi în contact cu tine. Ce înseamnă a fi în 

contact cu tine? Se începe prin a avea această 

intenție de câteva ori pe zi și a o pune în practică 

prin a-ți simți senzațiile corpului, a observa 

respirația, a-ți mângâia mâinile care fac atâtea 

lucruri pentru tine. A te privi în oglindă. A fi în 
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contact cu tine, așa cum regăsesc și în 

conceptul Yuga, înseamnă a ieși la plimbare în 

natură, iar pentru asta nu trebuie să plecăm din 

localitate, ci putem merge oriunde găsim 

copaci, iarbă sau pământ. Fiindcă într-un mod 

foarte subtil, natura este și în noi, iar atunci 

când o simțim lângă noi, se realizează 

conexiunea imediată cu noi înșine.

Apoi, după ce ne simțim un pic și avem 

conștiența faptului că “suntem”, începem să 

și facem lucruri. Iar azi vă ofer cinci idei, un pic 

mai năzuroase față de cele pe care le găsim pe 

internet.
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LUPTA CU PERNELE

Ați observat cât sunt de agitați copiii înainte de culcare? 

Toți-toți? Cum se mișcă în pat de o mie de ori, cer apă, încă o 

poveste, apoi li se face foame, apoi vor la toaletă iar? Dacă tot 

se întâmplă acest lucru, eu aș zice să ascultăm de 

instinctul lor, că e al tuturor copiilor și, o oră înainte de culcare, 

să oprim gadgeturile și să facem 10-15 minute de pillow fight. 

În felul acesta, sistemul nervos se eliberează de energia 

neconsumată, râsul eliberează din fricile care mișună prin 

corpul și sistemul lor limbic, iar conexiunea părinte-copil se 

realizează în numai câteva secunde. Nu uitați de regula 

numărul unu din joacă - copilul câștigă!

yuga.ro



2
LUAȚI CINA SAU PRÂNZUL 
ÎNTR-UN CORT

Fie real, fie construit din cearșafuri și scaune. Mai ales în 

perioada aceasta a pandemiei, copiii au nevoie de culcuș, de 

ideea de protecție strânsă-strânsă, ca într-un cocon, iar cortul 

ne înghesuie și ne strânge unul într-altul, spre deliciul 

nostru și al lor.
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CONSTRUIȚI CU AȚĂ ELASTICĂ 
PRIN CASĂ UN CÂMP DE LASERE

Legați ața elastică de mobile, de clanța ușii, de orice găsiți, 

micșorați lumina și apoi încercați, asemenea spionilor, să 

treceți pe deasupra și dedesubtul luminilor de laser, așa încât 

să nu le atingeți!
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JOCUL DE-A “MIE ÎMI MERG TOATE 
LUCRURILE BINE ÎN VIAȚĂ AZI” 

Este un joc pe care l-am inventat pornind de la caracterul 

năzbâtios al copiilor, care au nevoie să aibă control și cărora le 

place, în joacă, să încurce planurile adulților, așa cum și ale lor 

sunt încurcate de adulți de multe ori. Este un joc de reversare 

de putere și începe prin afirmația ușor teatrală și plină de 

satisfacție a părintelui:

“Ah, ce zi minunată am azi! Toate lucrurile îmi merg bine! 

Prăjiturica e pe masă, beau cafea bună, pernele sunt bine-bine 

aranjate pe pat, niciun copil nu le poate deranja!! Jucăriile de 

pluș sunt și ele la locul lor, tocmai ce le-am aranjat pe culori, 

de la mic la mare, pe familie de animăluțe. Da, am făcut 

treabă bună și organizată. Sunt foarte liniștit/ă și mulțumit/ă 

de viața mea. Aaaaaahhhh”.

Cu siguranță auziți în această afirmație a părintelui o invitație 

implicită adresată copilului la deranjul pernelor și al plușurilor. 

Cu siguranță copilul va face acest lucru, fiindcă e mult prea 

atrăgător și satisfăcător să deranjezi liniștea cuiva care pare 

sigur că nimic nu se poate întâmpla care să tulbure starea de 

bine. Reacția părintelui când copilul aruncă pernele pe jos, sau 

perturbă ordinea perfectă a plușurilor, va fi tot dramatică.
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TROLUL

Părintele e trolul care se bagă sub multe pături și perne, ca să 

doarmă. Coplul / copiii săi vin să îl deranjeze, iar trolul se 

enervează, trage sunete de trol (voi știți cum sunt ele, în 

funcție de sensibilitatea sonoră a copilului vostru), zicând:

“Cine îmi deranjează somnul meu de trol rău și periculos? Ia 

să-i prind eu pe ei!”

Apoi scoate doar o mâna afară din plapumă încercând să 

prindă copiii de picioare. Copiii țipă, râd, eliberând fricile de 

monștri prin râs. Când e prins, copilul e tras sub plapumă de 

către trol și e giugiulit de părinte ;).

Pentru că e un joc mai scary, părintele trebuie să îi explice mai 

întâi copilului cum se joacă, ce va face și îl va împuternici pe 

copil dându-i control asupra a cât de tare și de puternic să țipe 

trolul, cum să mormăie, cum să miște mâinile. Copilul îi va 

dicta monstrului cât de bun sau incompetent să fie în 

prinderea sa. Iar părintele va ține cont de temperamentul al 

băiețelului sau fiicei sale - un copil introvertit va aprecia un trol 

mai puțin zgomotos, iar un copil extrovertit va dori un 

trol mai sălbatic.
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Încearcă și tu starea de yuga! 
Intră pe yuga.ro sau vino în magazinul din Titan
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