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Nota autorului

Această carte î�s� i propune să init�ieze conversat�ii despre 
bani î�n familia, s�coala s� i comunitatea noastră. Se vrea 

î�nsă a fi doar primul cuvânt, nu s� i ultimul.
Des�i am plecat de la presupunerea că majoritatea citi-

torilor au venituri familiale de peste 50.000 de dolari, cam 
toate sfaturile s� i ideile pot funct�iona la fel de bine s� i pentru 
familiile care câs�tigă mai put�in, precum s� i pentru cele care 
au la dispozit�ie milioane. Luat�i aceste modele, î�nsus� it�i-vi-le, 
î�ncercat�i sfaturi diferite pentru copii diferit�i la vârste dife-
rite s� i spunet�i-mi, vă rog, cum a mers. Mă putet�i contacta 
prin intermediul site-ului meu, http://ronlieber.com.

Folosesc des î�n această carte persoana î�ntâi singular s� i 
persoana î�ntâi plural – eu s� i noi –, precum s� i termenul copii 
din două motive. Noi, părint�ii, suntem cu tot�ii implicat�i î�n 
asta s� i cred că majoritatea dorim aceleas� i lucruri pentru 
copiii nos�tri când vine vorba de î�ntipărirea unor valori po-
zitive, a unor virtut�i s� i trăsături bune de personalitate. Cât 
despre pluralul copii, este doar din comoditate; fiindcă eu 
am un singur copil, s�tiu că nu toate familiile au doi sau mai 
mult�i. Folosirea termenului copii î�mi permite doar să evit 
pronumele de gen, precum el sau ea.

Am testat multe dintre aceste idei s� i pe unii dintre oa-
menii pe care î�i vet�i cunoas�te î�n carte i-am î�ntâlnit prima 
oară pe pagina mea de Facebook, http://facebook.com/
ronlieberauthor. Dat�i, vă rog, „I�mi place” paginii pentru a 
urmări cum evoluează discut�ia de-a lungul timpului. Alte 
idei vin din discursuri pe care le-am sust�inut î�n s�colile s� i 
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grupurile comunitare din toată t�ara, precum s� i din artico-
lele mele pentru The New York Times.

Toate citatele din această carte sunt reale, la fel ca s� i 
persoanele care apar aici. I�ntâmplările descrise sunt s� i ele 
adevărate s� i nu există distorsionări. I�n câteva locuri din 
text am schimbat numele sau oras�ele (s� i nimic altceva), 
atunci când subiect�ii mei nu au dorit să atragă prea mult 
atent�ia asupra lor ori s-au temut că-s� i vor pune membri 
familiei sau prietenii î�n situat�ii stânjenitoare. Numele 
Magnolia Davis, Bramson Dewey, Lucy Gilchrist s� i Stepha-
nie Joss nu sunt cele reale.



1

De ce trebuie să vorbim  
despre bani

Responsabilitățile�cu�care�noi�nu�ne-am�confruntat� 
niciodată�la�vârsta�lor�și�puterea�discuțiilor�sincere

La jumătatea anului 2011, î�ntr-o singură săptămână, am 
auzit doi părint�i care se confruntau cu î�ntrebări inco-

mode legate de bani. I�ncepea o discut�ie la nivel nat�ional 
despre inegalitate – despre cine are bani, cât�i s� i de ce. Cam-
pania prezident�ială din următorul an avea să se transforme, 
part�ial, î�ntr-una referitoare la cine ar putea să reprezinte 
cel mai bine î�ntreaga Americă.

Nimeni nu s�tia cât de lungă s� i de insistentă avea să fie 
această discut�ie. Dar o grămadă de copii curios� i de liceu 
s� i gimnaziu puneau î�ntrebări î�n timp ce citeau s�tirile s� i le 
asociau cu tensiunile din propria comunitate. Noi suntem 
bogat�i? Pe cine cunoas�tem s� i este bogat? De ce t�i-ai ales 
slujba pe care o ai, când ai fi putut să î�t�i alegi altceva, care 
ne-ar fi permis să avem o casă mai frumoasă s� i să mergem 
î�n vacant�e mai grozave?

Părint�ii nu s� tiau ce să le spună s� i mi-am dat seama 
imediat de ce au venit la mine după răspunsuri. S� colile nu 
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s�tiu ce să facă cu asemenea î�ntrebări. Dacă profesorii le 
răspund vorbind despre guvernare, impozite s� i politici, 
răspunsurile pot î�ncepe să sune politic (s� i plicticos). Dacă 
răspund referindu-se la comportamentul s� i ambit�ia indivi-
duală, răspunsurile î�ncep să pară judecăt�i morale. Indiferent 
cum este abordat subiectul î�n sala de clasă, copiii ajung acasă 
s�i î�ncep discut�ii delicate, iar a doua zi dimineat�ă, telefoanele 
directorilor î�ncep să sune cu plângeri ale părint�ilor. I�n s�coli-
le private, unde există mai multă libertate î�n ceea ce prives�te 
programa, discut�iile despre bani s�i clasă socială sunt deosebit 
de complexe. Acolo, majoritatea familiilor se simt norocoase 
că au suficient�i bani pentru a-s�i trimite copiii la s�coala respec-
tivă sau că primesc ajutor financiar pentru a o frecventa, î�nsă 
părint�ii s�i directorii î�ncep să se agite dacă cineva aduce î�n 
discut�ie bogăt�ia s�i efectele ei asupra copiilor.

Întrebări importante, sentimente puternice

Dar jurnalis�tii? Nouă ne plac î�ntrebările incomode. S� i, î�nce-
pând cu anul de dinainte să î�i aud pe cei doi părint�i, le adu-
nam pe cele mai dificile despre bani, puse de copiii de toate 
vârstele. De fiecare dată când auzeam o î�ntrebare bună, o 
treceam pe site-ul The New York Times. De ce omul acela ne 
cere bani când stăm la semafor? N-ar trebui să dăm a doua 
noastră casă cuiva care nu are? Noi de ce nu avem o a doua 
casă? Tu câs�tigi mai put�ini bani decât tati? Suntem săraci? 
Oamenii care nu au haine frumoase sunt lenes�i? O să rămâ-
nem fără bani acum că nu mai ai serviciu? Am sugerat câte 
un răspuns pentru fiecare î�n parte, cititorii au contribuit 
cu î�mbunătăt�iri s� i tuturor li s-au părut cât se poate de folo-
sitoare. Fiica mea, care acum are 9 ani, punea s� i ea aceleas� i 
î�ntrebări, as�a că testam răspunsurile acasă, când scriam.
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Cei doi părint�i care m-au contactat urmăreau aceste 
conversat�ii online. S� i aveau o provocare pentru mine, mas-
cată î�ntr-o invitat�ie. M-au î�ntrebat dacă voiam să vorbesc î�n 
fat�a a două grupuri de părint�i la s�coala copiilor lor s�i să le 
dau idei despre cum să vorbească cu ei despre bani. Pe lângă 
asta, trebuia să t�in cont că unele dintre familiile cu mai mult�i 
bani decât media î�ncepeau să se simtă atacate, iar cele cu 
mai put�ini bani se simt�eau ca s�i cum li se atrăgea mereu 
atent�ia asupra bogăt�iei celorlalt�i. Ar fi de ajutor, au adăugat 
ei, dacă as�  putea discuta problemele î�ntr-un mod î�n care să 
nu î�i facă pe cei din sală să se simtă ofensat�i sau nelalocul lor.

Am spus imediat da. Nu sunt chiar atât de multe provo-
cări esent�ialmente noi î�n lumea cres�terii s�i educării copiilor 
sau î�n cea a banilor, dar aceasta mi s-a părut a fi. S� i era nouă 
din două motive.

I�n ultimele decenii, savant�ii s-au adunat î�n număr mare 
î�ntr-un domeniu care a ajuns să fie cunoscut sub numele 
de economie comportamentală. Dacă at�i citit vreuna dintre 
cărt�ile intitulate Freakonomics1

*, atunci s�tit�i despre ce este 
vorba. Capriciile s� i emot�iile omenes�ti au un impact pro-
fund asupra deciziilor economice, de la guvern s� i până la 
indivizi. Deciziile pe care le luăm î�n legătură cu banii, cu 
sumele pe care le câs�tigăm s� i de care dispunem î�n orice 
moment sunt legate de o mult�ime de sentimente. Pe de o 
parte, simt�im adesea mândrie, bucurie s�i entuziasm pentru 
lucrurile pe care ni le putem permite. Uneori, î�nsă, se stre-
coară s� i î�ndoiala, rus� inea, stinghereala s� i invidia. Pe majo-
ritatea oamenilor care î�s� i citesc î�n fiecare lună cu atent�ie 
extrasul de cont al cardului de debit sau de credit i-au î�n-
1 Autorul se referă la Freakonomics, volum apărut sub acest titlu la Edi-
tura Andreco Educational, București, 2006, și Super Freakonomics, vo-
lum apărut la Editura Publica, București, 2010. (n.ed.)



Opusul lui răsfățat16

cercat multe dintre aceste sentimente cel put�in o dată. S� i, 
după cum am descoperit î�n zece ani î�n care am scris despre 
bani pentru The Wall Street Journal s� i The New York Times, 
cel mai important factor î�n alegerea fondului de investit�ii 
potrivit s� i negocierea unui credit ipotecar este să î�nvăt�ăm 
cum să recunoas�tem s�i să controlăm aceste emot�ii. La urma 
urmei, sentimentele sunt cele care duc la un comportament 
negativ s� i decizii proaste.

S� tiam că î�i pot ajuta pe părint�i cu not�iunile de bază î�n 
ce prives�te banii de buzunar s� i cheltuielile adolescent�ilor. 
Dar orice conversat�ie despre bani trebuia să ia î�n conside-
rare s� i contextul emot�ional – valul de sentimente ameste-
cate prin care trecem aproape tot�i când vine vorba de banii 
pe care î�i avem s� i cât cheltuiesc ceilalt�i din jurul nostru. 
Oamenii nu sunt impart�iali î�n privint�a banilor s� i cu sigu-
rant�ă nu sunt calmi s� i rat�ionali î�n privint�a copiilor lor. 
As�adar, această combinat�ie formidabilă face adesea ca pă-
rint�ilor să le fie incredibil de greu să vorbească deschis s� i 
sincer cu copiii lor despre asta.

Subiectul este complicat indiferent de nivelul socio-
economic al familiei. Părint�ii bogat�i, cu mai mult�i bani 
decât au nevoie pentru a trăi, le vor stabili copiilor lor prin 
definit�ie limite artificiale aproape î�n fiecare zi. Prin urma-
re, deciziile lor cu privire la cât să cheltuiască cu cei mici s� i 
când să le taie din port�ie adolescent�ilor sunt mai mult emo-
t�ionale decât financiare. Părint�ii din clasa mijlocie s� i cea 
muncitoare se luptă adesea cu greutăt�ile practice de a trăi 
de la un salariu la altul, î�ncercând î�n acelas� i timp să le ofere 
copiilor cât mai multă diversitate s� i distract�ie. Dar s� i aici 
intră î�n joc emot�iile atunci când copiii pun î�ntrebări despre 
motivul pentru care familia lor nu are mai mult�i bani, iar 
pentru părint�i î�ntrebările sună ca nis�te acuzat�ii. 
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Noua lume a banilor
Când reflectam la ce să le spun părint�ilor care m-au 

invitat, am vrut să î�ncep prin a le reaminti de provocările 
esent�ialmente noi care ne afectează astăzi copiii s� i care vor 
continua să î�i afecteze î�n următorii ani. Pe primul loc sunt 
site-urile de socializare, care sunt adesea o sursă de invi-
die pentru elevii de gimnaziu s� i de liceu. Copiii, care î�ncă 
î�s� i formează personalitatea, î�s� i arată cea mai bună parte a 
lor î�n sfera semipublică, s�i mult prea des aceasta este o cro-
nică despre cine are cutare lucru s�i cine cu cine face cine s�tie 
ce grozăvie î�ntr-un loc î�n care nu toată lumea î�s� i permite să 
meargă sau poate fi invitată. Părint�ii vor să ofere alternative, 
dar este greu să lupt�i cu torentul de dorint�e pe care accesul 
frecvent la site-urile de socializare le poate inspira.

Copiii nos�tri se vor confrunta, de asemenea, cu cheltu-
ieli pentru facultate pe care nu ni le-am fi imaginat când 
noi eram adolescent�i. Costurile studiilor la facultate î�ncep 
acum de la 100.000 de dolari pentru o universitate de stat 
reprezentativă s� i cresc până la cel put�in 250.000 de dolari. 
Este o sumă enormă chiar s� i pentru familiile care s� i-o pot 
permite, s� i aproape de neatins pentru cei care nu pot eco-
nomisi bani din timp. Sigur, unii copii vor locui acasă sau 
vor î�ncepe să studieze la o facultate de stat s� i vor ajunge să 
plătească mai put�in. Alt�ii vor avea dreptul la un ajutor fi-
nanciar pe baza nevoilor familiei lor sau a meritului propriu. 
E posibil î�nsă ca familiile care o duc mai bine să nu aibă 
dreptul la un ajutor prea mare. I�ntre timp, părint�ii care nu 
au cum să scrie cecuri de 50.000 de dolari sau de 60.000 
de dolari an de an (sau nici chiar de 25.000 de dolari) î�s� i 
lasă adesea copiii să decidă dacă să î�s� i asume contractarea 
unui credit pentru studii cu care să-s� i plătească taxele de 
s�colarizare.



Opusul lui răsfățat18

Este us�or de î�nt�eles de ce părint�ii nu se pot hotărî� să-s�i 
î�mpiedice fiii să î�mprumute bani pentru facultate. Nimeni nu 
vrea să î�i refuze unui copil oportunitatea de a frecventa uni-
versitatea visurilor sale. Iată, î�nsă, care e problema: cei care 
iau decizia finală dacă să î�s�i asume sau nu un î�mprumut de 
zeci de mii de dolari pentru studii sunt doar adolescent�i. Plă-
tirea studiilor superioare este una dintre cele mai importante 
decizii financiare din viat�a oamenilor, iar părint�ii lasă adesea 
ultimul cuvânt pe seama unui copil de 17 ani, care nu s�i-a 
cumpărat niciodată ceva mai scump de o bicicletă. Nu există 
decât un singur cuvânt pentru această stare de fapt: nebunie.

După facultate, copiii nos�tri vor intra î�ntr-o lume foarte 
diferită de cea î�n care intrau noii adult�i î�n urmă cu o gene-
rat�ie sau două. Asigurarea de sănătate s�i economiile pentru 
pensie sunt acum, î�n mare parte, responsabilitatea lucră-
torului, nu a angajatorului. I�n loc ca angajatorii să contri-
buie la un plan de pensie s� i să acopere plata pentru boală 
sau accidente, indivizii economisesc acum, î�n mare, prin 
intermediul contului de pensie privată 401(k) s� i al altor 
planuri, s� i achită o parte sau î�ntreaga primă de asigurare 
de sănătate. Această schimbare – trecerea riscului s� i a răs-
punderii economice de la angajatori la lucrători – a avut 
nevoie de câteva decenii pentru a se institui, dar acum este 
aproape completă.1 Pentru copiii nos�tri, asta î�nseamnă 
sute de dolari din primele lor salarii pentru lucruri pe care 
le cere acum guvernul (asigurarea de sănătate) s� i care sunt 
aproape esent�iale (economii pentru pensie), t�inând seama 
de cât de put�in restituie î�n final Asigurările Sociale.

Pe de altă parte, î�n cazul persoanelor care absolvă fa-
cultatea cu î�mprumuturi pentru studii, plata datoriei poate 
consuma s� i ea sute de dolari î�n fiecare lună. Des�i există 
programe federale ce reduc plăt�ile î�mprumutului pentru 
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studii s�i primele de asigurare de sănătate î�n cazul persoane-
lor cu venituri reduse, economisirea banilor pentru pensie 
din salariul de î�ncepător este extraordinar de dificilă. S� i 
dacă nu î�s� i pot permite să economisească nimic î�ntre 20 s�i 
30 ani, efectul acestor economii pierdute poate î�nsemna să 
lucreze mai mult�i ani, când au peste 60 sau 70 de ani. 

Această schimbare a răspunderii a creat o stringent�ă 
crescută de a câs�tiga bani la 20 de ani, pentru a nu rămâne 
atât de mult î�n urmă cu economiile pentru pensie sau pen-
tru un avans î�ncât să ajungi să munces�ti sau să stai cu chirie 
toată viat�a. Adult�ii tineri trebuie să s�tie cum să economi-
sească la 22 de ani s� i să deprindă obiceiul de a face asta tot 
timpul. Iar alegerea facultăt�ii potrivite este doar prima 
dintr-o serie de opt�iuni năucitoare. Vor trebui să aleagă in-
vestit�iile potrivite pentru pensie. Vor trebui să selecteze 
planurile adecvate de asigurare. S� i vor trebui să o facă î�n 
mijlocul unei explozii de produse s� i oameni care caută să 
î�i ajute să se orienteze î�n această lume schimbată. Mult�i dintre 
aces�ti consultant�i nu au î�n vedere interesele copiilor nos�tri, 
iar când ei ajung la 20 de ani s-ar putea să nu-i mai putem 
ajuta să facă alegerile potrivite.

As�a că ceea ce î�i î�nvăt�ăm pe copiii nos�tri despre bani î�nain-
te să se î�ntâmple asta este crucial. Va conta efectiv, î�n timp ce ei 
se străduiesc să compare cifrele potrivite s�i se pregătesc să de-
vină adult�i. Este î�nspăimântător să ni-i imaginăm că î�ncearcă 
să î�nt�eleagă singuri toate acestea fără ajutorul nostru init�ial.

Cât despre părint�ii care au vrut să mă duc să vorbesc la 
s�coală, aceste noi evolut�ii î�i î�ngrijorau când priveau la viito-
rul copiilor lor. Se temeau cu adevărat că fiii lor aveau să 
treacă printr-o mobilitate descendentă. O comparat�ie deo-
sebit de edificatoare este cea făcută î�ntre câs�tigurile salariale2 
ale părint�ilor aflat�i la mijlocul carierei î�ntre 1978 s� i 1980 s�i 
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câs�tigurile copiilor lor î�ntre 1997 s�i 2009: î�n cazul părint�ilor 
cu un venit aflat î�n clasamentul primelor 10 procente – 
cam 140.000 de dolari î�n banii de astăzi –, doar 20% dintre 
copiii lor se î�ncadrează î�n jumătatea de jos a statisticilor 
referitoare la venit odată ce au ajuns la mijlocul carierei, 
câs�tigând aproximativ 52.000 de dolari sau mai put�in.

S� i totus�i, părint�ii nu au î�ntotdeauna răspunsuri rat�ionale 
pentru aceste s�anse relativ slabe, s� i văd probabilitatea de 
1:5 de a regresa, î�n locul celei de 4:5 de a rămâne î�n jumăta-
tea de sus a câs�tigurilor salariale. Tot�i vrem să ne protejăm 
copiii de orice eventuală cădere pe scara clasei socioeconomi-
ce. S�ansele de 20% de a ajunge î�ntre ultimii 50% ne î�nspăi-
mântă, chiar dacă ei î�s� i aleg o carieră care î�i plasează acolo. 
Mult�i dintre noi sunt î�ncă s�ocat�i de criza financiară care a ară-
tat clar faptul că mult�i adult�i nu se pricep la finant�e, de la 
milioanele de oameni care au î�mprumutat mai mult�i bani de-
cât ar fi trebuit s�i până la creditorii ipotecari ce i-au î�ndrumat 
către bancherii de investit�ii care le-au transformat î�mprumu-
turile î�n titluri de valoare despre care s�tiau că vor sări î�n aer. 
Ceva a lipsit din educat�ia acestor oameni. Dar ce anume?

Tăcerea din jurul banilor: adultismul* 
instituțional arogant

Acei părint�i care m-au chemat nu puteau să identifice 
problemele, dar s�tiau că erau pregătit�i să le abordeze. Dis-
cut�iile despre bani par cumva elementare, dar se dovedesc 

*  Puterea adulților asupra copiilor. În fapt, prejudecata pe care o au 
adulții cu privire la tineri și totodată discriminarea sistematică la care 
îi supun pornind de la premisa că adulții sunt mai capabili decât tinerii. 
Termenul mai are și accepțiunea de dorință a copiilor și tinerilor de a 
imita, de a se comporta precum adulții. (n.red.)
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a fi cruciale t�inând seama de epidemia tăcerii3 din jurul lor 
care stăruie î�n multe familii s�i comunităt�i, altfel unite. Mult�i 
oameni care trăiesc de la un salariu la altul î�s� i includ de ne-
voie copiii î�n discut�iile zilnice despre bani. Dar mult prea 
mult�i părint�i evită complet subiectul atunci când sunt bani 
suficient�i pentru toate nevoile de bază, plus pentru mare 
parte din ce-s� i doresc copiii lor cum ar fi tenis� i, costume, 
lect�ii s� i echipamente electronice.

Tăcerea apare din mai multe motive, dar există unul de 
care ar trebui să ne debarasăm imediat: teama că prea multe 
discut�ii despre bani vor face copiii să devină avizi după ei. 
Nan J. Morrison, care conduce Consiliul pentru Educat�ie 
Economică, a rezumat cel mai bine această concept�ie gre-
s� ită atunci când s-a plâns de convingerea persistentă a 
părint�ilor conform căreia prea multe discut�ii despre bani 
subminează valorile copiilor, ca s� i cum aces� tia ar fi ceva 
murdar s� i nu o parte esent�ială din viat�a de zi cu zi.

Nu numai că această teamă de a face copiii să devină 
avizi este gres� ită, dar cei mai mari interpretează tăcerea ca 
fiind umilitoare. I�n 2013 am ascultat un tânăr pe nume Jacob 
Swindell-Sakoor care a vorbit la o conferint�ă a profesorilor 
s� i elevilor de lângă Seattle. Elev î�n clasa a zecea, el a t�inut 
unul dintre discursurile-cheie î�n fat�a a cel put�in 2.000 de 
oameni. I�n cadrul său, a lansat un apel către tot�i adult�ii 
care î�i ignoră pe copii atunci când insistă cu î�ntrebări despre 
bani. „Fiind mai î�n vârstă decât noi, este cu totul iresponsa-
bil s� i reprezintă efectiv un adultism institut�ional arogant”, 
a spus el, î�n timp ce mult�imea a explodat î�n urale s� i fluieră-
turi. „Spun acest lucru deoarece î�n fiecare zi aud: «Repre-
zint�i viitorul cutărui s� i cutărui lucru, Jacob. Es�ti cel care 
duce s�tafeta mai departe». Dar cum putem fi viitorul dacă 
nu ne î�nvăt�at�i nimic despre bani, care sunt viitorul nostru?”.
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Elevii de gimnaziu s� i de liceu precum Jacob vor să facă 
din bani un punct de interes, nu un fetis� . Dar una dintre 
cele mai rapide modalităt�i de a-i face să devină obsedat�i de 
ei este să î�i tratăm ca pe un secret de familie.

Părint�ii care m-au invitat să vorbesc la s�coală chiar do-
reau să discute despre lucrurile care contează, chiar dacă 
se simt�eau un pic incomod făcând acest lucru. S� tiam că din 
comunitatea lor s�colară făceau parte oameni cu o gamă largă 
de venituri s�i o serie de sentimente la fel de variate referitoa-
re la bani. Ce aveau î�n comun? Un singur lucru s�tiam sigur: 
tot�i se temeau ca nu cumva să crească un copil răsfăt�at.

Răsfățat și nerăsfățat

Când î�i î�ntrebi pe părint�i care este cel mai rău cuvânt pe care 
l-ar putea folosi cineva pentru a le caracteriza copilul, un 
număr surprinzător dintre ei răspund imediat răsfățat. Aud 
destul de des s� i cuvinte precum răutăcios, crud, rasist s� i 
violent, dar nu la fel de des cum aud cuvântul răsfățat. Spre 
deosebire de răutăcios, prost sau mediocru (răspunsul ma-
mei mele, Dumnezeu să o binecuvânteze), răsfățat reflectă 
act�iunile sau comportamentele părintes�ti care afectează 
personalitatea î�n dezvoltare a copilului. Răsfăt�at de cine? 
Răsfăt�at de tine, tati! Sigur, copiii vor t�ipa, vor mus�ca, vor 
trânti lucruri s� i vor fi cruzi î�n primii ani, indiferent de cât 
de bun es�ti tu ca părinte. Dar copiii nu sunt răsfăt�at�i din fire; 
ei se nasc minunat�i s�i inocent�i. Nu, răsfăt�ul este ceva ce vine 
de la tine.

Prin urmare, dacă unul dintre principalele efecte ale 
cres�terii s� i educării copilului pe care î�ncercăm să le evităm 
sau să le rezolvăm este răsfăt�ul, atunci care este opusul lui 
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răsfăt�at? Majoritatea ne dăm seama când un copil nu este 
răsfăt�at s�i putem evoca un exemplu sau două. Dar eu voiam 
o definit�ie clinică, as�a că am scris una pe baza lucrărilor 
complete4 ale lui James A. Fogarty. Acesta a petrecut ani î�n-
tregi organizând ateliere de educat�ie î�n toată t�ara despre 
copiii alintat�i î�n mod exagerat, pentru colegii săi speciali-
zat�i î�n psihologia clinică, dar s� i alt�i specialis�ti din domeniul 
sănătăt�ii mintale.

Copiii răsfăt�at�i tind să aibă î�n comun patru lucruri 
principale, des� i nu e obligatoriu să fie prezente concomi-
tent: au put�ine treburi casnice sau alte responsabilităt�i, nu 
trebuie să respecte prea multe reguli î�n privint�a comporta-
mentului sau a programului, părint�ii s� i ceilalt�i din jur sunt 
excesiv de generos�i cu timpul s� i ajutorul lor s� i au o mult�i-
me de bunuri materiale. Un articol dintr-o revistă acade-
mică din 19985, bazat pe date dintr-un sondaj al adult�ilor 
care au fost alintat�i exagerat î�n copilărie, a ajuns să se refe-
re la acest gen de alint părintesc ca la neglijarea î�ndatoriri-
lor de părinte, t�inând cont că poate î�mpiedica dezvoltarea 
normală.

Nu trebuie să cheltuies� ti prea mult�i bani pentru a 
răsfăt�a un copil, iar trei dintre cei patru factori din defini-
t�ia mea dată „răsfăt�ului” nu costă nimic. Chiar s� i ultimul – 
excesul de posesiuni – poate fi valabil s� i î�n cazul copiilor 
care sunt departe de a fi bogat�i, î�n funct�ie de câte rude t�in 
nebunes�te la acel copil. Părint�ii copiilor din clasa de mijloc 
s� i cea muncitoare se î�ngrijorează la fel de mult î�n privint�a 
materialismului s�i a privilegiilor, t�inând seama că tot�i copiii 
sunt expus�i aceleias� i culturi acaparatoare.

Crearea unui plan de act�iune s�i a unui program de alter-
native de 15 ani î�ncepe cu o î�nt�elegere profundă a ceea ce 
este opusul lui răsfăt�at. Cuvântul răsfățat nu are un antonim 



Opusul lui răsfățat24

folositor, deoarece a fost utilizat cu referire la carne* cu 
mult î�nainte să fie utilizat pentru a eticheta copiii. Carnea 
care nu este stricată (spoiled) este proaspătă, dar nu acesta 
este primul cuvânt care ne vine î�n minte atunci când descri-
em un tânăr adult ideal.

As�a că, pe lângă cele patru criterii identificate mai sus, 
am adunat o listă de valori, virtut�i s� i trăsături de caracter 
care se apropie cel mai mult de definit�ia opusului lui răsfă-
t�at, cele care, î�mpreună, echivalează cu genul de tânăr chib-
zuit s�i cuviincios pe care fiecare părinte speră să î�l aibă. S� i 
uitându-mă la descrierea pe care am făcut-o, mi-am dat sea-
ma că fiecare dintre aceste atribute – de la generozitate s�i 
curiozitate până la răbdare s�i perseverent�ă – ar putea fi î�n-
văt�at folosind banii. Mai mult decât atât, î�ntrebările despre 
bani de pe lista mea aflată î�n continuă cres�tere s�i pe care 
copiii le pun lăsându-i fără grai pe părint�i – Va trebui să ne 
mutăm dacă nu î�t�i găses�ti î�n curând un serviciu? De ce un-
chiul Joe s� i mătus�a Linda au o casă atât de mare? – aveau 
răspunsuri care, î�n final, duceau la aceste calităt�i.

I�n loc să presupunem că discut�iile despre bani răstoar-
nă valorile, sunt nepoliticoase sau lipsite de tact, ar trebui să 
facem exact invers s�i să acceptăm aceste discut�ii cu scopul 
de a cres�te copii virtuos�i. Despre asta m-am dus să vorbesc 
cu acei părint�i, iar acele discut�ii au dus la cartea de fat�ă.

Să stăm de vorbă despre bani – și despre valori

Opusul�lui�răsfățat este, mai î�ntâi de toate, un manifest al 
generat�iilor – o promisiune pentru copiii nos�tri că î�i vom 
face mai priceput�i î�n administrarea banilor decât am fost 

* În engleză spoiled, cuvânt ce are și sensul de stricat, alterat. (n.tr.)
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noi s� i le vom da instrumentele de care au nevoie pentru a 
evita capcanele financiare î�n care cad î�ncă atât�ia adult�i. 
Cartea va servi drept bază pentru a cres� te copii care vor 
deveni tineri adult�i chibzuit�i, cu obiceiuri financiare ce re-
flectă o maturitate mai presus de anii lor. Banii sunt de ma-
ximă important�ă, dar sunt s� i un instrument pe care-l putem 
folosi pentru a le insufla copiilor nos�tri valorile pe care dorim 
să le adopte. Aceste trăsături – curiozitate, răbdare, cum-
pătare, modestie, generozitate, perseverent�ă s� i perspecti-
vă – nu apart�in unei anumite religii, regiuni sau rase. Cât�iva 
dintre copiii nos�tri sunt deja aranjat�i pe viat�ă din punct de 
vedere financiar, dar majoritatea habar nu au cât�i bani vor 
avea atunci când vor fi mari. Situat�ia lor financiară este in-
stabilă, dar valorile financiare nu ar trebui să fie.

Lista de valori, virtut�i s� i trăsături de personalitate pe 
care am alcătuit-o este diversă. Copiii sunt pregătit�i să dea 
piept cu ele î�n momente diferite, iar copiii de diferite vârste 
pot î�ncepe să le adopte la vârste complet diferite. I�n plus, 
fiecare copil este diferit, astfel că va răspunde tacticilor s� i 
strategiilor voastre î�ntr-un mod unic. Totus�i, trebuie să s�tim 
când s�i cum să le prezentăm aceste subiecte, as�a că am căutat 
cât�iva sociologi – oameni care s� i-au dedicat viat�a studiului 
curiozităt�ii, răbdării s� i educării personalităt�ii copiilor s� i au 
efectuat nenumărate analize privind banii de buzunar, ma-
terialismul s� i bogăt�ia. I�n fiecare capitol vă voi face cunos�-
tint�ă cu unele dintre cele mai bune lucrări ale lor s� i voi 
explica modul î�n care banii pot juca un rol î�n î�ntipărirea 
fiecărei trăsături.

Lăsând toate acestea la o parte, familiile obis�nuite s� i 
poves� tile lor formează miezul acestei cărt�i. Pe parcursul 
cercetării mele, am vizitat familii mormone la ferme de 
lactate din Utah, am urmărit copii expert�i î�n reciclare la un 
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depozit de vechituri din California, am băut ceai cu gheat�ă 
la marginea piscinei cu familii avute din Hamptons, m-am 
î�ntâlnit î�n pauza lor de cafea cu imigrant�i care vorbesc des-
pre bani î�n fiecare zi cu copiii lor s� i am fost î�n bucătăriile 
unor părint�i care au copii la s�coli private s� i care nu reus�esc 
deloc să discute cu ei despre bani. Am fost la case de amanet 
s� i la creditori cu plata la salariu cu elevi din clasa munci-
toare din Ohio s� i am participat la workshopuri cu profesori 
din New England al căror salariu anual este mai mic decât 
ce câs�tigă unii părint�i din s�coala lor î�ntr-o lună. I�n Michi-
gan, am dat până s� i de urma tinerei cunoscute pe plan local 
sub numele de T�ărăncut�a din Bloomfield, o pus�toaică a cărei 
familie are mult mai put�in decât vecinii ei dintr-o suburbie 
bogată s� i munces� te frenetic pentru a strânge bani să-s� i 
cumpere un cal.

Fundat�ia cărt�ii este reprezentată de un model detaliat 
al celor mai de succes modalităt�i prin care ne putem ocupa 
de elementele de bază: Zâna Măselut�ă, banii de buzunar, 
treburile casnice, donat�iile, economiile, zilele de nas� tere, 
vacant�ele, telefoanele mobile, conturile curente, hainele, 
mas�inile, slujbele cu jumătate de normă s� i facultatea. Toate 
aceste discut�ii fac referire la î�ntrebările fundamentale pe 
care le au părint�ii despre bani, de când copiii lor au vârste 
foarte mici s� i până merg la facultate: Când ar trebui să î�n-
cep s� i cu ce? Unde se află linia dintre dorint�ă s� i nevoie? Cât 
anume î�nseamnă prea mult? S� i cât este suficient?

De fiecare dată vă voi reaminti că procesul este pus î�n 
mis�care de copii s� i de curiozitatea lor. I�ntrebările lor sunt 
pătrunzătoare s� i e posibil ca cele mai detaliate răspunsuri 
cu putint�ă să nu fie mereu potrivite vârstei. As�adar, cartea 
explică î�n detaliu cum să nu mint�it�i, satisfăcând î�n acelas� i 
timp dorint�a nesăt�ioasă de informat�ii care se poate afla la 
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baza î�ntrebărilor despre cât câs�tigă părint�ii sau de ce unii 
copii au mai mult decât alt�ii.

I�n sfârs�it, vreau să vă ajut pe tot�i să recunoas�tet�i că orice 
conversat�ie referitoare la bani este s� i despre valori. Banii 
de buzunar se referă s� i la răbdare. Dăruirea se referă la ge-
nerozitate. Munca se referă la perseverent�ă. Negocierea 
dorint�elor s� i nevoilor lor s� i diferent�a dintre cele două are 
mult de-a face cu prudent�a s� i cumpătarea. Iar trecerea prin 
toate aceste discut�ii reprezintă dorint�a copiilor de a avea o 
perspectivă – să s�tie de ce au poate mai mult decât majori-
tatea oamenilor din lume, dar nu vor avea probabil mai 
mult decât tot�i colegii lor. S� i de ce nu este nicio rus� ine să ai 
mai mult sau mai put�in, atât timp cât es�ti recunoscător 
pentru ceea ce ai, î�mpart�i generos cu ceilalt�i s� i cheltuies�ti 
inteligent pe lucrurile care te fac cel mai fericit. Este valabil 
pentru copiii nos�tri, dar s� i pentru noi.





2

Cum să începeți discuțiile  
despre bani

Curiozitate,�minciuni�și�cel�mai�bun�răspuns�la�orice�întrebare�
dificilă�despre�bani�(și�sex,�și�droguri)

Copiii familiei Kessel, din Topanga, California, nu au voie 
să stea î�n fat�a calculatorului decât două ore pe zi, nu-

mai î�n weekenduri. La 13 ani, Kaden, cel mai mare dintre 
cei doi băiet�i, putea să î�s� i petreacă acel timp î�n fiecare sâm-
bătă vizionând un ghid muzical pe YouTube sau cu un joc 
online. Dar î�ntr-o zi a vizitat site-ul salary.com. Acolo a tas-
tat consultant�financiar, profesia tatălui său, Brent. După 
câteva clicuri, a aflat cât câs�tiga acesta pe an: 700.000 de 
dolari. Sau as�a a crezut el. Cifra nu era chiar exactă, iar câs�-
tigurile lui variau de la an la an. Cu toate acestea, Kaden i-a 
prezentat tatălui său această descoperire ca s� i cum ar fi 
fost reală. I�s� i dorise atât de mult această informat�ie, î�ncât 
sacrificase un timp pret�ios pe Internet ca să o caute.

Brent î�s� i câs� tigă traiul cerând unor persoane relativ 
străine declarat�iile de venituri s� i pensii. Apoi î�ncearcă să le 
convingă să î�s� i dezvăluie sperant�ele, visurile s� i nelinis�tile 
legate de bani. Adesea curg lacrimi la prima discut�ie. Dar 
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atunci când fiul său a vrut să poarte o discut�ie sinceră des-
pre bani, nu s-a putut hotărî� să prezinte o cifră exactă a 
veniturilor. „Am tot evitat”, a spus el.

Iată ce ne arată această poveste: î�n primul rând, copiii 
sunt extrem de curios� i. Să nu uităm că este treaba lor să î�s� i 
dea seama cum funct�ionează lumea. Banii fac parte din 
viat�a de zi cu zi s� i sunt unul dintre lucrurile pe care mult�i 
oameni le pret�uiesc cel mai mult. Prin urmare, copiii vor 
căuta informat�ii despre ei prin toate modalităt�ile posibile. 
Vor face căutări pe Google s� i ne vor prezenta descoperirile. 
Ori ne vor aborda cu mintea plină de cifre auzite, care sunt 
corecte, dar de neî�nt�eles la vârste fragede, ori vor vorbi cu 
o convingere specific adolescentină despre cifre inexacte 
pe care le-au aflat din altă parte. S� i vor î�ntreba despre o 
grămadă de subiecte sensibile. Cât câs�tigi? Suntem bogat�i? 
Putem să î�i cumpărăm un apartament omului acela fără 
adăpost?

I�n acest capitol voi analiza lucrurile care ne pot î�mpiedi-
ca să vorbim deschis despre bani cu copiii nos�tri s�i voi oferi 
câteva sfaturi pentru a le reconsidera. Vă voi î�mpărtăs�i, de 
asemenea, cea mai bună tactică pe care o cunosc pentru a 
răspunde practic la orice î�ntrebare despre bani pe care o vor 
pune probabil copiii. Apoi le vom parcurge pe cele mai difi-
cile s�i vom examina cum să răspundem cel mai bine.

Motivul tăcerii

Schimbarea subiectului pentru a evita oricare dintre 
î�ntrebările importante despre bani este î�ntru totul de î�nt�e-
les s� i se î�ntâmplă din mai multe motive. Nu s�tim de unde să 
î�ncepem. Suntem intimidat�i de amploarea subiectului. Ne 
e rus� ine că nu câs�tigăm la fel de mult ca părint�ii prietenilor 
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copiilor nos�tri s� i nu vrem ca propriii fii să ne critice. Sun-
tem perfect cons�tient�i de economiile prea mici, de cheltu-
ielile excesive sau de alte dificultăt�i financiare prin care 
trecem, as�a că discut�ia despre bani este pur s� i simplu prea 
incomodă, mai ales cu nis�te copii iscoditori pentru care ar 
trebui să fim un exemplu.

Mult�i părint�i mai cred, de asemenea, că nu este potrivit 
să vorbească despre bani cu copiii din cauza vârstei aces-
tora. Nu s�tiu destulă matematică î�ncât să adune numere 
mari, sust�in ei, prin urmare este mai bine să le ignore î�n-
trebările decât să î�ncerce să discute cu ei de la egal la egal. 
„Nu e treaba ta” este răspunsul tipic, care nu e nici prea 
amabil, nici prea adevărat. La urma urmei, este treaba lor 
să fie curios� i. S� i, ca membri ai familiei, sunt fără î�ndoială 
interesat�i de veniturile s� i profiturile acesteia.

Eschivarea pe motiv că nu este vârsta potrivită poate 
ascunde s� i anumite convingeri demodate. Banii sunt ceva 
confident�ial, spun cei cu această mentalitate, s� i cu siguran-
t�ă nu este î�nt�elept să le destăinui copiilor vreo informat�ie 
financiară. I�n familia prosperă a lui Tad Friend, pe care o de-
scrie î�n memoriile sale1, Cheerful Money (Bani veseli), era 
perfect î�n regulă să discut�i despre pret�ul lucrurilor de zi cu 
zi. Dar să mergi mai departe, pur s�i simplu nu se făcea. „Este 
acceptabil pentru comunitatea WASP2* să discute despre 
cheltuielile necesare (18.000 de dolari pentru un acoperis�  
nou sau despre pret�ul s�ocant al păcurii), dar nu s�i despre 
cheltuielile opt�ionale s�i niciodată despre venituri”, a scris el.

Cumva, tăcerea este s�i foarte convenabilă. Le face să le fie 
mai us�or acelora dintre noi care au o teamă nemaipomenită 

* Acronim de la White Anglo-Saxon Protestants (populația albă, de ori-
gine anglo-saxonă și protestantă din Statele Unite). (n.tr.)
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de subiectul banilor sau le este rus� ine de î�ntrebuint�area 
lor gres� ită, să justifice faptul că nu vorbesc despre ei cu 
propriii copii. Această reticent�ă poate fi atât de puternică, 
î�ncât uneori se manifestă la exterior; am avut oameni care 
au suferit erupt�ii de urticarie ori au izbucnit î�n lacrimi după 
doar 60 de secunde î�n care mi-au ascultat pledoaria pen-
tru a vorbi mai des despre bani.

I�n sfârs� it, mult�i părint�i au apărat tăcerea cu următorul 
argument: nu putem să î�i mai protejăm î�ncă put�in de toate 
aceste probleme cu banii?

Acest instinct vine din iubire, dar este s�i naiv, s�i nu sunt 
singurul de această părere. Juliet B. Schor, autoarea unei 
cărt�i despre copii s�i consumism numită Born to Buy (Născut 
pentru a cumpăra), a descris inocent�a copilăriei2 ca fiind 
„nu atât o descriere a realităt�ii, cât o modalitate prin care 
adult�ii î�s� i proiectează propriile fantezii asupra copiilor”. 
Pentru Joline Godfrey, o consultantă care lucrează cu multe 
familii avute, „a proteja” poate fi la fel de bine sinonim cu „a 
ne preface” î�n acest context. „Aces�ti copii văd diverse lu-
cruri la televizor s� i pe iPad”, a spus ea. „As�adar, este un mit 
că î�i putem proteja pe copii de ceva... (…) De fapt, trebuie 
să î�i î�narmăm. Este vorba despre autoapărare!”

I�ntâmplarea face ca tăcerea din jurul banilor să fie s� i o 
strategie pe care mult�i dintre noi au î�nvăt�at-o de la cei mai 
î�n vârstă. Părint�ii de modă veche care ne-au redus la tăcere 
când am î�ntrebat despre bani au făcut-o din mai multe mo-
tive. S-ar putea să fi fost la distant�ă de doar o generat�ie sau 
două de epoca î�n care mult�i bărbat�i americani nu le spu-
neau nici măcar sot�iilor lor cât�i bani aveau sau câs�tigau. 
Sau poate că au crescut ascultând poves�ti despre marea criză 
economică s� i au vrut ca fiii lor nici măcar să nu î�s� i pună 
î�ntrebări despre bani, deoarece î�ntrebările nu sunt decât 
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la un pas sau doi de î�ngrijorare. Sau preot�i bine intent�io-
nat�i i-au convins că banii sunt rădăcina tuturor relelor, iar 
copiii ar trebui să intre î�n contact cu ei doar atunci când 
pun bani î�n tava pentru colectă, î�n zilele de duminică.

As�a că rememorat�i acele momente î�n care un părinte 
v-ar fi putut lămuri î�n legătură cu banii, dar nu a făcut-o. 
Sau când vorbeau î�n s�oaptă ca să nu-i auzit�i. Cum v-a făcut 
să vă simt�it�i acest lucru? S� i vret�i ca fiii vos�tri să se simtă la 
fel, să s�tie din instinct că banii sunt important�i, dar cu totul 
interzis� i ca subiect de conversat�ie?

Tăcerea instinctivă din jurul banilor poate fi s� i un răs-
puns la opusul ei – certurile aprinse pe care părint�ii nos�tri 
poate că le-au avut î�n legătură cu finant�ele familiei. Aceste 
argumente pot î�ntipări î�nvăt�ături specifice: banii sunt răi. 
Banii sunt î�nspăimântători. Nu sunt bani suficient�i. Discu-
t�iile despre bani duc inevitabil la sentimente puternice s�i la 
conflict. Aceste concluzii pot fi adevărate î�n anumite con-
texte, dar nu trebuie să fie astfel dacă vorbim cu grijă despre 
subiect. Prin urmare, ar trebui să nu le transmitem aceste 
convingeri copiilor nos�tri.

Fără minciuni

Deoarece banii sunt un subiect atât de tensionat, s-ar putea 
ca uneori să ni se pară potrivit să mint�im, mai ales atunci 
când copiii insistă cu cerint�e nerezonabile sau pun î�ntre-
bări nepotrivite î�n momente nepotrivite. Poate cea mai 
obis�nuită minciună este: „Nu ne putem permite”. Un alt ne-
adevăr este: „Nu am bani”, des� i devine î�ntrucâtva mai put�in 
comun, deoarece copiii î�s� i dau seama de puterea de cum-
părare a cardurilor de credit s� i de debit din portofelele 
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noastre. „Nu acum” este cel mai comun mod de a se eschiva 
al părint�ilor care nu vor să se obosească explicând de ce dau 
î�ntâietate anumitor cheltuieli, mai ales atunci când copiii 
î�ntreabă î�n fat�a altor rude sau a unor prieteni de familie 
adult�i. „Nu trebuie să î�t�i faci griji” este adesea neadevărat 
s� i nu face decât să amplifice nelinis�tea unui copil care are 
poate motive bune să se î�ngrijoreze din cauza resurselor 
financiare ale familiei.

I�n acel moment, mult�i copii nu vor crede minciunile, iar 
neadevărurile pot crea probleme noi. James A. Fogarty, un 
psiholog clinician care a petrecut ani î�ntregi călătorind prin 
t�ară sust�inând seminare pentru alt�i specialis�ti din dome-
niul sănătăt�ii mintale care lucrează cu copiii, a descris î�n 
felul următor posibila situat�ie neplăcută3: „Mesajul ascuns 
atunci când le spui adevărul copiilor este acela că tu s�i copiii 
tăi putet�i face fat�ă î�mpreună problemelor dificile. Copiii 
î�nvat�ă, de asemenea, că dacă au nevoie să s�tie ceva sincer, 
se pot baza pe tine”.

Dar dacă î�i expediat�i, vor merge probabil direct la pri-
etenii lor la fel de confuzi ca s� i ei sau vor face căutări pe 
furis� , pe Google. Devine un fel de secret de familie, un gol 
pe care trebuie să î�l umple cu orice zvon pe care î�l aud î�n 
lume. S� i s-ar putea să nu mai vină la voi cu î�ntrebări privind 
numeroase alte lucruri importante, despre care mai sunt 
curios� i.

Când vorbesc cu părint�i de adolescent�i s�i student�i, aces�-
tia î�ncep adesea să lăcrimeze când î�mi descriu momentul 
î�n care copiii lor nu au mai apelat la ei î�n fiecare zi s� i nici 
măcar î�n fiecare săptămână pentru sfaturi sau să pună 
î�ntrebări de important�ă primordială. Mă î�ntristez s� i eu 
discutând cu ei despre asta. La fel ca pentru mult�i dintre 
voi, mă gândesc, nimic nu se compară cu privirea din ochii 
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copilului meu atunci când o nedumeres�te un mister comun, 
a cărui explicat�ie î�i scapă s� i vine la mine deoarece s�tie că 
voi lăsa orice treabă deoparte pentru a-i răspunde la î�ntre-
bare. Oferirea unei explicat�ii este nu doar un act de î�nvăt�are, 
ci s� i unul de protect�ie. N-as�  vrea să se termine niciodată.

Ai pus o întrebare bună astăzi?

O modalitate prin care vă asigurat�i că fiii vos�tri s�tiu că î�n-
trebările sunt binevenite este să î�i lăudat�i de fiecare dată 
când pun î�ntrebări, astfel î�ncât acestea să devină un obicei. 
I�n timp ce sărbătoream Pas�tele evreiesc acum cât�iva ani, 
citeam din Haggadah, o carte de rugăciuni s�i poves�ti pe care 
evreii o utilizează la mesele de Seder care au loc î�n primele 
două seri ale sărbătorii de opt zile. Haggadah era nouă; 
fiica noastră o făcuse4 la s�coala ebraică. I�n ea era o istori-
oară care precedă momentul tradit�ional al Sederului, când 
cel mai mic copil dintre cei prezent�i le adresează adult�ilor 
din î�ncăpere patru î�ntrebări celebre.

Iată povestea aflată î�n această Haggadah deosebită care 
m-a frapat: „Fizicianul câs�tigător al unui Premiu Nobel, Isidor 
Rabi, a explicat cândva: «Mama m-a făcut om de s�tiint�ă fără 
să-s� i dea seama. Toate mamele evreice din Brooklyn î�s� i î�n-
trebau copilul după ore: Ai î�nvăt�at ceva astăzi?. Dar nu s� i 
mama mea. Izzy, zicea ea, ai pus o î�ntrebare bună astăzi? 
Această diferent�ă – î�ntrebările bune – m-a făcut să devin 
om de s�tiint�ă»”.

Toate acestea au sugerat evident un ritual nou: să î�i pu-
nem exact aceeas�i î�ntrebare fiicei noastre la mesele luate î�n 
familie. Nu numai că î�i va reaminti să se afirme î�n clasă, dar 
î�i va î�ntări s� i ideea că î�ntrebările despre bani sau despre 
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orice altceva sunt binevenite. S� i părint�ii ar trebui să spună 
la masă cea mai bună î�ntrebare pe care au formulat-o î�n 
acea zi. Atunci când Katherine Simon, autoarea cărt�ii Moral 
Questions in the Classroom (I�ntrebări morale î�n clasă), eva-
lua o s�coală pentru copilul ei, î�ncerca să î�s� i dea seama dacă 
va fi „un loc al nedumeririi”.5 I�mi place acest cuvânt pentru 
că sugerează un fel de provocare. Ar trebui să ne dorim ca 
s� i căminele noastre să fie locuri ale nedumeririi.

Isidor Rabi a murit î�n 1988, dar m-am gândit că fiicele 
sale ar putea avea câteva sfaturi despre cum să î�ncurajăm 
curiozitatea î�n căminele noastre. Dar se pare că Rabi nu 
le-a adresat niciodată fiicelor sale î�ntrebarea folosită de 
mama lui pentru a-l inspira. „Mereu povestea despre mama 
lui”, a spus Margaret Rabi Beels, care s-a născut î�n 1934. 
Dar deoarece competent�a s�tiint�ifică a lui Rabi era folosită 
pentru război, Beels s� i sora ei au î�nvăt�at de timpuriu să nu 
pună prea multe î�ntrebări despre ce făcea el toată ziua. S� i, 
des� i aveau frecvent oaspet�i la masă, fetele nu trebuiau să le 
pună nici lor î�ntrebări. „I�mi amintesc că venea la cină Sir 
Robert Alexander Watson-Watt”, a povestit Beels. „Ajutase 
la invent�ia radarului s� i î�l scoseseră clandestin din Marea 
Britanie sau cam as�a ceva. Ni s-a spus să nu pomenim ni-
mănui niciodată despre acest lucru.”

De ce întrebi?

Renunt�ând la tăcere s� i acceptând î�ntrebările dificile, pu-
tem aproape garanta că cei mici vor î�ntreba multe despre 
bani. Vom î�ncerca să le răspundem sincer. Dar cum e cel mai 
bine să î�ncepem, odată ce trecem peste bucuria s� i î�ncânta-
rea că ne î�ntreabă?
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I�n anii î�n care am cercetat subiectul, am ajuns la con-
cluzia că există un singur răspuns care funct�ionează cel mai 
bine pentru orice î�ntrebare despre bani. Răspunsul este tot 
o î�ntrebare: De ce î�ntrebi?

 Acest răspuns este util din mai multe motive. Primul 
este unul practic. Obis�nuindu-mă să răspund astfel, s�tiu cu 
sigurant�ă un lucru: că voi avea cel put�in 10 secunde la dis-
pozit�ie să mă gândesc la eventualele răspunsuri, î�n funct�ie 
de motivul î�ntrebării. Da, este o tactică prin care tragem de 
timp. Fit�i atent�i, î�nsă. Există o modalitate corectă s� i una 
gres� ită de a răspunde la o î�ntrebare prin altă î�ntrebare, î�n 
funct�ie de cât de vulnerabili sunt copiii la convingerea că 
anumite subiecte sunt interzise. As�adar, î�ncerc î�ntotdeauna 
să spun „de ce î�ntrebi?” pe cel mai î�ncurajator ton posibil. 
Dacă tonul vostru sună suspicios, ca o acuzat�ie sau o expri-
mare a dezaprobării, s-ar putea să punet�i capăt î�ntregii 
conversat�ii.

Răspunsul unui copil la î�ntrebarea: „De ce î�ntrebi?” se 
î�ncadrează adesea î�ntr-una din două categorii. I�ntrebarea 
poate fi rezultatul unor discut�ii neî�nsemnate din curtea 
s�colii sau de la masa de prânz. Un copil spune că părint�ii lui 
sunt bogat�i sau că fata din partea cealaltă a clasei are un 
părinte ce det�ine un milion de dolari. Ca atare, e foarte fi-
resc să vină acasă dorind să s�tie cum se compară părint�ii 
lor cu cine s�tie ce cifră exagerată, inventată de un elev de 
clasa a patra sau de un boboc la liceu care î�ncearcă cu dis-
perare să atragă atent�ia. Dar, de vreme ce informat�ia adusă 
acasă este adesea gres� ită (sau, cel put�in, imposibil de do-
vedit), de multe ori e us�or să redirect�ionăm conversat�ia. 
S-ar putea să s�tim despre oameni unde locuiesc s� i ce lu-
cruri au, dar de obicei nu s�tim cât�i bani câs�tigă, cât au î�n cont 
sau cu cât au trebuit să se î�mprumute pentru a-s� i cumpăra 
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casa sau mas�ina. De obicei conversat�ia se î�ncheie aici, din 
moment ce curiozitatea copiilor poate avea foarte bine le-
gătură cu diferent�ele exagerate dintre ei s� i colegii lor.

I�n cea de-a doua categorie sunt î�ntrebările care izvorăsc 
dintr-un anume fel de teamă. Copiii mai mici î�i pot auzi pe 
părint�i certându-se din cauza banilor sau discutând aprins 
despre ei cu cineva la telefon. Sau este posibil să prindă 
fragmente dintr-o conversat�ie nevinovată s� i să le exagere-
ze. Poate unui copil mai mare î�i sare î�n ochi ceva dintr-un 
ziar despre disponibilizări sau despre economie. Strategia 
„de ce î�ntrebi?” vă dă s�ansa de a descoperi sursa nelinis�tii. 
Odată ce o cunoas�tet�i, devine adesea clar că pe majoritatea 
copiilor, mai ales pe cei mai mici, nu î�i interesează salariul 
net despre care î�ntrebau. Probabil nu î�nt�eleg prea bine nici 
ce î�nseamnă să fii sărac, chiar dacă s� i-au exprimat î�ngrijo-
rarea că familia voastră e pe punctul să ajungă astfel. Ei nu 
vor decât să fie asigurat�i că lucrurile vor fi î�n regulă – că nu 
vor trebui să se mute, să schimbe s�coala sau să renunt�e la 
un animal de companie.

 „De ce î�ntrebi?” ajută s� i î�n cazul altor î�ntrebări care nu 
au legătură cu de banii. Am o prietenă care stătea pur s� i 
simplu cu tatăl ei î�ntr-o zi, când fiul său î�n vârstă de s�ase 
ani a intrat î�n cameră, i-a fixat cu privirea s� i i-a î�ntrebat 
următoarele: „Când o să î�ncepem s� i noi să facem sex aici?”. 
La as�a ceva, mult�i părint�i s-ar bâlbâi, oferind o variantă ex-
trem de prescurtată a discut�iei dintre păsări s� i albine. Dar 
băiatul nu voia sex, nici cu mama sa s� i nici cu altcineva. Nici 
măcar nu s�tia ce î�nseamnă. I�n final a dezvăluit că reus�ise 
cumva să stea pe furis�  câteva minute la televizor î�n timpul 
serialului Family Guy. De acolo î�i venise ideea că, dacă ar 
folosi cuvântul sex, ar putea atrage atent�ia asupra sa.
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Și fetele

Când trecem de la motivul pentru care au pus o î�ntrebare 
la modul cum le vom răspunde, mai există o chestiune ma-
joră de care trebuie să t�inem cont: genul. Un număr de son-
daje s� i studii6 arată că părint�ii au o tendint�ă î�ngrijorătoare. 
Sunt mult mai î�nclinat�i să discute cu băiet�ii decât cu fetele 
despre investit�ii, despre protect�ia informat�iilor personale 
î�n mediul online, despre modul cum funct�ionează dobânda 
cardului de credit s� i taxele, dacă este î�nt�elept să folosească 
serviciile de î�ncasare a cecurilor s� i ce este un formular 
401(k) pentru fondul de pensie privată. I�ntr-un sondaj 
efectuat de firma Charles Schwab, băiet�ii adolescent�i câs�ti-
gau, î�n medie, 1.880 de dolari din treburi casnice s�i servicii, 
î�n timp ce fetele câs�tigau 1.372 de dolari. Acest lucru pare 
să le afecteze s� i as�teptările, de vreme ce băiet�ii credeau că 
vor câs�tiga un salariu de î�nceput de 79.700 de dolari, spre 
deosebire de 66.200 de dolari, î�n cazul fetelor.

S� i ce primesc, î�n schimb, fetele? Părint�ii au tendint�a să 
le vorbească mai mult despre cum să dea bani.

Femeilor adulte care î�s� i recunosc copilăria î�n acest sce-
nariu au tendint�a să le displacă profund acest tratament. 
Femeile care au î�nvăt�at la fel de mult sau mai mult decât 
frat�ii lor sunt recunoscătoare că părint�ii au luat î�n serios 
această parte a educat�iei lor. Prin urmare, dacă fiicele voas-
tre nu pun aceleas�i î�ntrebări imposibile pe care vi le pun fiii, 
nu răsuflat�i us�urat�i; nu î�nseamnă decât că fetele nu î�nvat�ă 
probabil cât trebuie. Aceste date statistice sunt rus� inoase, 
iar fiicele noastre nu ar trebui să ajungă î�n partea de jos a 
lor.
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Întrebările importante

Suntem gata, as�adar. Fără tăcere. Fără minciuni. Fără pre-
ferint�e de gen. Căminul e ca un loc al nedumeririi. S� i să 
î�ntrebăm de fiecare dată de ce î�ntreabă. 

Iată o listă cu î�ntrebări pe care mult�i părint�i le vor auzi 
cel put�in o dată:

Suntem�săraci?
Sunt s�anse destul de mari ca aceasta să fie una dintre 

primele î�ntrebări despre bani pe care o vor adresa copiii 
vos�tri. Părint�ii care au o stare financiară decentă sunt ade-
sea luat�i prin surprindere când o aud. I�ncepând î�nsă de la 
grădinit�ă, copiii observă că alt�i copii au lucruri pe care s� i le 
doresc s� i ei. Acest lucru tinde să cântărească mai greu î�n 
mintea lor decât faptul că au probabil unele lucruri pe care 
alt�i prieteni nu le au. Prin urmare, cei mai mici, care nu s�tiu 
destule, se pot î�ntreba dacă sărăcia este motivul pentru 
care nu au toate lucrurile pe care s� i le doresc. Este cu atât 
mai adevărat dacă părint�ii au refuzat recent cererea pen-
tru o nouă jucărie sau dispozitiv, mai ales dacă răspunsul a 
fost o minciună cu privire la posibilităt�ile limitate ale fami-
liei. Dacă î�ntrebat�i de ce î�ntreabă, acesta ar putea fi motivul. 
Este totus� i o î�ntrebare la care se răspunde relativ us�or î�n 
cazul familiilor care nu sunt sărace: oamenii săraci nu au 
tot ce le trebuie, cum ar fi mâncare, haine s� i medicamente. 
Noi avem aceste lucruri, deci nu suntem săraci.

Devine mai dificil dacă tocmai at�i pierdut un loc de mun-
că sau suntet�i de ceva vreme î�ntr-o astfel de situat�ie. E posi-
bil ca apoi î�ntrebările să se refere mai mult la ce s-ar putea 
î�ntâmpla î�n continuare. Copiii mai mari î�s� i dau poate sea-
ma că uneori familia trebuie să se mute pentru a economisi 
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bani, sau ca urmare a unei executări silite, sau pentru ca un 
părinte să poată accepta o slujbă nouă. Deoarece nu putem 
cunoas�te viitorul, probabil că cel mai bine este să nu dat�i 
nicio garant�ie. Putet�i î�nsă să le promitet�i că, indiferent ce 
s-ar î�ntâmpla, avet�i prieteni s� i rude care vor î�ncerca să vă 
ajute s� i că vet�i face tot posibilul pentru a evita să schimbat�i 
prea mult viat�a tuturor.

Va�trebui�să�ne�mutăm?
Atunci când ne loves�te o dificultate financiară neas�tep-

tată, copiii au tendint�a să se gândească prima oară la lucru-
rile de bază. Prin urmare, copiii destul de mari să î�nt�eleagă 
că părint�ii lor plătesc î�n fiecare lună bani mult�i pentru locu-
int�a î�n care trăiesc se î�ntreabă, pe bună dreptate, dacă pier-
derea unei slujbe î�i va obliga să o părăsească. Este cel mai 
bine ca părint�ii să se ocupe fără î�ntârziere de această teamă.

Anne Hickling s� i sot�ul ei au amândoi diplome î�n psiho-
logia dezvoltării s�i tind să abordeze direct subiectele dificile 
cu fiul lor de 13 ani s� i fiica de 9. Spre exemplu, moartea 
tatălui ei a dus la multe conversat�ii î�n familie despre ce se 
î�ntâmplă exact cu organismul la sfârs� itului viet�ii. As�a că î�n 
mai 2014, atunci când s� i-a pierdut slujba pe care o avea de 
11 ani, nu au creat o veselie falsă s� i nu au spus minciuni 
atunci când copiii i-au î�ntrebat dacă vor trebui să se mute 
din casa lor din Phoenix. „Le-am spus că nu s�tim”, a zis ea, 
„dar că avem de gând să rămânem aici, î�n oras� , s� i că ei vor 
putea să meargă la aceeas�i s�coală”. Dar chestiunea care ră-
mânea s� i pe care o discută familia este dacă vor fi nevoit�i 
să î�s� i vândă casa s� i să se mute î�ntr-una mai mică s� i mai 
put�in costisitoare, des�i aceasta va fi probabil î�ntr-un cartier 
mai aproape de s�coala publică pe care o frecventează acum. 
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Dacă rămân acolo unde sunt î�nseamnă cheltuieli mai mari 
pentru combustibil, pe lângă costurile casei actuale.

Imediat după ce Anne s� i-a pierdut slujba, sot�ii Hickling 
le-au mai spus copiilor s� i că au nis�te bani economisit�i s� i că 
firma pentru care ea lucra î�nainte î�i dădea nis�te bani ca 
ajutor. Dar i-au avertizat pe copii că familia trebuia să fie 
mai cu băgare de seamă î�n legătură cu modul î�n care chel-
tuie banii, deoarece nu s�tiau cât î�i va lua lui Anne să î�s� i gă-
sească o nouă slujbă. I�n genul acesta de situat�ii, uităm cât 
de put�in s�tiu copiii mici despre modul cum funct�ionează, 
de fapt, lumea. „Fiica mea m-a î�ntrebat chiar î�n ziua aceea 
dacă mi-am găsit o slujbă”, s� i-a amintit Anne. „Credea că 
voi candida s� i că o voi obt�ine pur s� i simplu, nu că există 
competit�ie. La î�nceput î�ntrebările erau fără sfârs� it, deoare-
ce credea că există acest fond infinit de slujbe s� i nu trebuia 
decât să pun mâna pe una.”

Pe măsură ce s�omajul lui Anne intra î�n cea de-a patra 
lună, copiii ei se obis�nuiau cu faptul că, dacă reduceau chel-
tuielile, le va fi mai us�or să evite mutarea. Din când î�n când, 
erau dezamăgit�i, ca de pildă atunci când familia a anulat o 
croazieră î�mpreună cu rudele. Tânjeau uneori după un film 
î�n premieră. Dar apoi fiica lui Anne s-a oferit să nu se ducă î�n 
tabăra de vară pentru a economisi bani. Ea s�i tatăl ei sunt 
mari fani ai sărbătorii de Halloween, î�mbrăcându-se adesea 
î�n costume asortate. Aveau planuri mari pentru 2014 s� i 
speraseră să se î�mbrace ca Tinker Bell s� i căpitanul Hook, 
dar ea a născocit un plan de rezervă pentru a recicla costu-
mul ei de Scufit�a-Ros�ie s� i al tatălui său de Lupul cel rău de 
la o sărbătoare anterioară. Chiar dacă î�s� i sacrificau de bu-
năvoie sărbătoarea de Halloween, e clar că sperau ca lucru-
rile să se schimbe î�n curând. „I�mi recunosc de-acum hainele 
pentru interviuri”, a spus Anne. „S� i sunt entuziasmat�i.”
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Orice î�ntrebări referitoare la reducerea cheltuielilor au 
potent�ialul de a suna mai mult ca nis�te acuzat�ii atunci când 
părint�ii sunt divort�at�i. La urma urmei, copiii rezonabili ar 
putea să facă observat�ia că părint�ii lor au ales să creeze 
acea dificultate financiară trăind despărt�it�i s� i generând 
altă serie de cheltuieli ale casei. Acest lucru poate fi greu 
de evitat pentru un părinte, mai ales dacă ambii ajung să se 
mute imediat î�n case mai ieftine, obligându-i pe copii să 
meargă de la o locuint�ă nouă la alta, care nu se compară cu 
cea î�n care au locuit î�nainte. 

Andrea Dutton, mama unei fetit�e de 7 ani s�i a unui băiat 
de 4 din Gainesville, Florida, a abordat această problemă 
simplu s� i direct î�n timpul divort�ului. „Nu î�mi cer iertare 
fat�ă de ei”, a spus ea. „Vreau să î�s� i dea seama că decizia co-
rectă nu este mereu us�oară. Prefer să vadă că pot�i face lucrul 
corect s�i pot�i ies�i dintr-o situat�ie rea chiar dacă asta î�nseam-
nă să primes�ti o lovitură financiară. Suntem cu tot�ii mult 
mai fericit�i acum.”

Cei trei locuiesc î�ntr-o casă î�nchiriată care este cu circa 
90 m2 mai mică decât casa pe care o det�ineau î�nainte. Une-
ori, fiul o î�ntreabă de casa cea mare s� i spune că nu a mai 
văzut-o de mult timp. „Vreau să merg să o văd”, spune el. 
Dar Andrea nu trebuie să î�i explice de ce nu mai pot să in-
tre acolo. Acum, fiica ei preia rolul de adult care consolează 
s� i î�ncepe să î�i răspundă. „I�i spune: «Mie î�mi place mult mai 
mult casa asta, t�ie nu?»”, a explicat Andrea. „I�ncerc să mă 
asigur că nu simte că trebuie să aibă grijă de noi prea mult 
la vârsta aceasta.” (I�n săptămâna î�n care am terminat edi-
tările finale la acest manuscris, proprietarul a fost de acord 
să le vândă casa.)
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Suntem�bogați?
De ce î�ntreabă? I�n cazul copiilor mai mici, s-ar putea ca 

î�ntrebarea să nu se refere la familia lor. I�n schimb, se referă 
probabil la prietenul sau colegul de clasă. Adunat�i la masa 
de prânz, e posibil ca un grup de prieteni să fi luat o decizie 
colectivă că un anumit copil este bogat, de obicei din cauza 
unui articol de î�mbrăcăminte, a dimensiunilor dormitoru-
lui său, a camerei de joacă sau a colect�iei de jucării. După 
ce au stabilit că cineva cunoscut este bogat, vor, fires�te, să 
s�tie dacă sunt s� i ei.

Odată ce s�tim motivul pentru care î�ntreabă, merită pro-
babil să î�ncercăm să definim termenul. Este greu, deoarece 
nici măcar adult�ii nu se pun de acord asupra a ceea ce î�n-
seamnă să fii bogat. Punet�i câteva î�ntrebări care necesită 
răspunsuri mai elaborate pentru a dirija conversat�ia. I�n-
seamnă că cineva are multe lucruri s� i o casă mare? (Este 
definit�ia obis�nuită pentru copiii mai mici.) Câte lucruri? S� i 
ce fel de lucruri? S� tim cât costă acele lucruri? I�ncercat�i să 
facet�i ca punctul final al acestui s� ir de î�ntrebări să fie faptul 
că nu s�tim prea multe despre banii altor oameni. Nu s�tim 
de obicei cât câs�tigă cu slujba lor sau dacă o rudă le-a cum-
părat casa s� i multe dintre lucrurile din ea. Merită, de ase-
menea, să î�i î�ntrebat�i dacă a fi bogat contează mult. Cele 
mai importante î�nsus� iri ale prietenilor s� i colegilor de clasă 
sunt oricum lucruri precum bunătatea, loialitatea, creativi-
tatea s� i generozitatea. Copii cărora le lipsesc aceste calităt�i 
nu sunt deloc agreabili, indiferent câte lucruri au.

Unii copii, î�n special cei mai mari, î�s� i vor î�ndrepta pri-
virea asupra propriei familii. Poate că i-a pus pe gânduri 
casa cea nouă s� i mai mare sau ultima vacant�ă. Sau comen-
tariile pe care le fac prietenii lor atunci când un părinte î�i 
aduce la s�coală î�ntr-o mas�ină nouă.
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Un mod de a răspunde este să punet�i lucrurile î�ntr-un 
context mai larg. S-ar putea să s�tie de la s�coală sau din cărt�i 
că marea majoritate a americanilor câs�tigă mai mult�i bani 
s� i au mai multe posesiuni decât cei mai mult�i oameni de pe 
pământ. As�a că putem î�ncepe cu observat�ia că Statele Unite 
î�ndeplinesc probabil condit�iile necesare pentru a fi consi-
derate bogate, iar majoritatea copiilor care trăiesc aici fără 
să î�s� i facă griji î�n privint�a hranei s� i adăpostului au o situa-
t�ie materială bună. S-ar putea să fie prea abstract pentru 
unii copii. I�n comunitatea noastră apropiată, la urma urmei, 
ne petrecem adesea timpul cu oameni î�n mare parte ase-
mănători nouă. Unii dintre prietenii nos�tri au ceva mai mult 
sau ceva mai put�in, dar î�ncercarea de a ne situa pe o scară 
a bogăt�iei relative pe plan local poate fi imposibilă sau prea 
subtilă pentru copiii mai mici.

Numai că banii s� i lucrurile nu sunt singurele moduri 
de a defini bogăt�ia. I�ntrebat�i-i pe copii dacă au alte idei re-
feritoare la ce î�nseamnă pentru ei acest cuvânt sau î�ncer-
cat�i să le sugerat�i câte ceva, dacă nu sunt siguri. O sănătate 
perfectă? Bunici î�n viat�ă? O mult�ime de veri? Prieteni care 
locuiesc la mică distant�ă? Un parc uimitor î�n apropiere? 
Profesori s� i directori foarte preocupat�i să î�i ajute pe copiii 
din s�coala lor? Un Dumnezeu î�n care cred? Acum avet�i s� i 
s�ansa să le spunet�i câteva poves�ti despre cât de departe a 
ajuns familia voastră. Saga strădaniei unor imigrant�i? Tre-
cerea de la fermă la oras�? De la sclavie la libertate? Este o 
conversat�ie deosebit de edificatoare atunci când bunicii 
sunt prin preajmă pentru a î�mpărtăs� i nis�te poves�ti.

Acest context mai personal ar trebui să î�i ajute pe copii 
să î�s� i răspundă singuri la î�ntrebare. Dar asta nu î�nseamnă 
că părint�ilor le este mai us�or să dea răspunsul care este 
probabil adevărat pentru mult�i dintre noi, odată ce luăm 
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toate datele î�n calcul. I�n timp ce le vorbeam profesorilor s� i 
directorilor de la S� coala Gordon din Providence, Rhode 
Island, î�n toamna anului 2013, Heather Johnson, profesoară 
de sociologie la Universitatea Lehigh, expertă î�n probleme-
le privind rasa s� i clasa socială î�n rândul copiilor, s� i-a spus 
propria poveste despre ce s-a î�ntâmplat atunci când fiul ei 
aflat î�n clasa a treia a î�ntrebat dacă familia lui era bogată.

„React�ia mea instinctivă a fost să zic: «Nuuuu, nu suntem 
bogat�i. Unde ai auzit asta?!»”, a spus ea, descriind cât de 
tentant a fost să spună aceste cuvinte cu voce tare s� i cât de 
greu să recunoască faptul că e î�nstărită după aproape toate 
definit�iile posibile. „A trebuit să mă opresc s� i să î�mi rea-
mintesc că merg să t�in prelegeri s� i că nu puteam să fac as�a 
ceva. A fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care a tre-
buit să le fac ca părinte, dar l-am privit î�n ochi s� i i-am spus 
că da. S� i acolo s-a terminat. I�n teorie te as�tept�i ca ei să con-
tinue s� i să intre î�n amănunte, dar asta a fost tot. Voia să 
s�tie, iar eu i-am spus adevărul.”

De�ce�nu�pot�să�mi-l�iau,�dacă�am�să-l�plătesc�din�banii�mei?
Introducet�i aici lucrul care vă scoate din mint�i. Pantaloni 

de piele? Jocuri video violente? Tatuaje? Accesorii străluci-
toare pentru automobil care costă mai mult decât vehiculul? 
I�ncă un set Lego? Nu judecăm pe nimeni aici. Casa voastră, 
regulile voastre.

S� i, totus� i, s-ar putea să vă exercitat�i autoritatea î�ntr-un 
mod care nu vă face un părinte autoritar.7 Astfel de părint�i 
impun anumite lucruri, dar nu react�ionează cum ar trebui 
s� i e posibil ca puterea lor să li se pară copiilor un pic arbi-
trară, t�inând seama de cât de greu poate fi să primească o 
explicat�ie pentru diferite reguli. Părint�ii care�se�bucură�de�
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autoritate sunt diferit�i. S� i ei au standarde î�nalte s� i o mult�i-
me de reguli, dar s�i react�iile lor sunt pe măsură. Copiii le pot 
cere explicat�ii s� i se pot angaja î�n dezbateri. Copiii părint�i-
lor care se bucură de autoritate tind să aibă rezultate mai 
bune î�n tot felul de domenii, după cum au arătat deceniile 
de cercetare. 

Partea complicată aici este că s-ar putea ca nici măcar 
tu să nu fii sigur cum să explici clar de ce î�ncă o păpus�ă 
American Girl este o exagerare sau un tatuaj î�n zona buri-
cului nu este potrivit (as�a cum nu sunt potrivite nici haine-
le care î�l lasă la vedere). Nu te fort�a să explici imediat. 
Promite, î�nsă, un eventual răspuns cât se poate de curând. 
Copilul s-ar putea să nu fie de acord cu ce ai de spus, dar 
cuvintele tale alese cu grijă poate că vor avea ecou mult mai 
târziu, când copiii tăi au de luat decizii financiare mai im-
portante, atunci când nu mai trăiesc sub acoperis�ul vostru.

De�ce�nu�te-ai�făcut�și�tu�antreprenor,�doctor,�avocat�sau�ban-
cher�de�investiții,�la�fel�ca�părinții�prietenului�meu,�în�loc�de�
profesor,�asistent�social�sau�psiholog,�ca�să�am�și�eu�un�cal,�să�
putem�sta�în�spatele�băncii�de�rezerve�la�meciuri�sau�să�putem�
avea�o�casă�de�vacanță�la�munte,�la�mare�sau�lângă�un�lac?

S-ar putea să sune amuzant când citit�i această î�ntrebare 
î�ntr-o carte, dar singurele râsete vin probabil de la aceia 
dintre noi cărora nu li s-a adresat niciodată î�ntrebarea. Dacă 
o auzit�i de la copilul vostru, sună ca o acuzat�ie. Copiii nos�-
tri s� i-au arogat dreptul de a ne judeca s� i am ies� it cu lipsuri 
î�n a le oferi tot ce le este necesar. Dacă avem î�ndoieli î�n 
privint�a carierei alese sau a drumului nostru profesional, 
acest lucru ne va afecta s� i mai tare. Chiar dacă ideea că 
i-am dezamăgit pare ridicolă, este us�or să ne î�nvinuim că 
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i-am făcut să intre î�ntr-un mediu î�n care luxul pe care nu-l 
au pare atât de important pentru ei. S� i, serios, ai cui sunt 
copiii ăs�tia cărora le pasă atât de mult de lucruri care costă 
atât de mult? Ai nos�tri? Zău? Cum s-a î�ntâmplat asta?!

Acest tip de curiozitate este autentic, dar pare î�ngrozi-
tor de agresiv. Des�i le datorăm copiilor nos�tri răspunsuri 
chiar s� i la î�ntrebările cele mai enervante, e perfect î�n regu-
lă să vă adunat�i gândurile mai î�ntâi s� i să as�teptat�i până vă 
simt�it�i mai calmi.

Joline Godfrey, care ajută familiile î�nstărite să discute 
mai constructiv despre bani, sugerează o strategie. I�s� i are 
originea î�n propriul său drum neliniar î�n carieră: a lucrat 
î�n magazinul de lactate al familiei, s-a căsătorit s� i a intrat 
î�ntr-o familie avută din domeniul exploatărilor forestiere, 
a divort�at, a devenit asistent social, s-a mutat la departa-
mentul de resurse umane de la Polaroid, a fost consilier 
pentru fetele aflate î�n situat�ii de risc după care a devenit 
consilier pentru familiile aflate la cealaltă extremă î�n pri-
vint�a veniturilor.

Asumarea propriilor alegeri este implicită, spre de-
osebire de discutarea alegerilor altcuiva: „As�  fi 
putut face o alegere diferită î�n viat�ă, dar as�  fi fost un 
părinte morocănos, deoarece nu m-as� fi ocupat de 
ceva important pentru mine. Sunt o persoană mult 
mai plină de iubire deoarece am integritate s�i sunt 
sinceră cu mine î�nsămi, ceea ce nu î�nseamnă că alt-
cineva, care face alegeri diferite, nu este.”

Le spui că valorile tale te-au ajutat să te hotă-
răs� ti î�n privint�a acestor î�ntrebări importante, că 
aceasta este o valoare pe care o pret�uies�ti î�n familia 
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ta. Fort�a acestui lucru este că face parte din modul 
î�n care un copil î�s� i formează identitatea, ceea ce î�i 
dictează comportamentul. Valorile ar trebui să de-
termine comportamentul. S� i ai petrecut mult timp 
gândindu-te la ceea ce te î�ntreges�te ca fiint�ă uma-
nă. Merită să î�i î�nvet�i asta.

De�ce�nu�mă�trimiteți�la�o�școală�privată?
Aceasta este o altă î�ntrebare din categoria celor care par 

atacuri. Părint�ii răspund adesea spunând că nu î�s� i permit 
s� i apoi costă prea mult�i bani. Dar acestea sunt de fapt două 
răspunsuri foarte diferite. Unul dintre ele nu este adevărat 
câteodată, iar celălalt reprezintă o oportunitate pierdută 
pentru părint�i de a explica cum fac alegerile.

Părint�ii care nu cred că î�s� i permit taxa de s�colarizare la 
s�colile private pot depune cereri pentru ajutor financiar, 
des� i e posibil să nu î�l primească sau cel put�in nu î�ntr-o mă-
sură suficientă. Cei care nu depun cereri nu pot fi siguri 
dacă este accesibil î�n realitate, deoarece nu s�tiu ce fel de aju-
tor ar putea primi. Unele familii care nu î�ndeplinesc condit�i-
ile pentru a obt�ine ajutor ar putea, probabil, să taie din alte 
cheltuieli pentru a-s�i permite taxa, dar aleg să nu o facă.

Ceea ce ne aduce la explicat�ia cu „e vorba de prea mult�i 
bani”. Este o judecată cu privire la valoare s� i s-ar putea să 
fie corectă î�n anumite circumstant�e. Totus�i, copiii curios� i, 
î�n special cei mai mari, tânjesc să î�nt�eleagă mai bine modul 
î�n care părint�ii lor se gândesc la deciziile importante care 
le afectează viat�a. Nu au prea multă putere, astfel î�ncât cu-
noas�terea este cel mai bun lucru după ea. Prin urmare, 
dacă este posibil, trebuie să î�ncercăm să î�i facem să î�nt�e-
leagă cum luăm deciziile importante de acest fel. Poate că 
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s�colile publice sunt mai bune, sau au mai multă diversitate, 
sau ambele. Familiile caritabile se î�ngrijorează s� i î�n legătu-
ră cu impactul pe care taxa de s�colarizare î�l va avea asupra 
capacităt�ii lor de a face donat�ii. Nu este nimic gres� it î�n ni-
ciuna dintre aceste atitudini, atâta vreme cât copilul are 
s�ansa să le audă spuse clar.

Aceste conversat�ii nu vor fi î�ntotdeauna us�oare. Să luăm 
ca exemplu o mamă pe care am î�ntâlnit-o î�n activitatea 
mea de reporter s� i care a cerut să rămână anonimă deoa-
rece nu s-a simt�it î�n largul ei să î�i fie expuse alegerile, fiind 
luată prin surprindere de caracterul specific al interogato-
riului fiului său de clasa a cincea. Trăies�te î�ntr-o zonă urbană 
plină de s�coli excelente, publice s� i private, iar ceea ce ur-
mează este o versiune restrânsă a interogatoriului la care 
a fost supusă:

De�ce�unii�dintre�prietenii�lui�puteau�să�meargă�la�
școli�private,�chiar�dacă�nu�păreau�bogați?�Mama 
bănuia că mult�i dintre aces�ti copii aveau bunici care 
plăteau î�n î�ntregime sau part�ial taxa s�colilor private, 
as�a că i-a spus acest lucru. 

De�ce�nu�pot�să�ne�ajute�bunica�și�bunicul?�Au�două�
case. Nu puteau s-o facă decât dacă vindeau una 
dintre ele s� i chiar mai mult de atât, t�inând seama 
de faptul că mai aveau s� i alt�i nepot�i pe care bunicii 
ar vrea probabil să î�i ajute î�n aceeas�i măsură. I-a 
explicat s� i acest lucru.

Nu�este�educația�cel�mai�important�lucru�pentru�un�
copil?� I�ntrebarea era adresată î�n special acestei 
mame, având î�n vedere faptul că recent făcuse un 


