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Abstract
In family education the assumption that the adults ‘must’ educate the children is very wide spread. There at least two

fundamental questions that are determinative in this respect: Who should educate the adults?and Who should educate the
family as a system? It is taken as granted that the mature people should automatically behave as adults (E. Berne), because of
their social and professional positions in society and as a consequence of that, they have the right to educate the underaged.
But in the majority of cases the children of yesterday become the parents of today without passing through the stages of
adulthood – the widespread confusion between the parent that isn’t necessarily an adult. The parents have thus the chance and
the possibility, through their own children, to become adults, „to grow” once more, this time conscienciely, to pass thorugh
all the ontogenetical evolutionary stages and to integrate them. Family can be seen as a system, formed of the sum of its
members and their relations/transactions with each other. The interactions of the family members, through the pattern
repetitions, determine their behaviour and their asumed roles. The transactions form a co-construction (F. Caillet) which
becomes in itself independent and transcends the vollition of the family members. So they are caught in their daily
transactions and have no possibility to see their self-made co-construction. The only chance for them would be to access a
level of meta-understanding.

Familia este un sistem care se compune nu numai din membrii constituenţi ci şi din toate relaţiile – patternurile
tranzacţionale – care se stabilesc între ei. Copiii sunt educaţi de părinţi, dar cine educă părinţii? La şcoală învăţăm tot felul de
lucruri interesante, mai puţin însă cum să fim buni parteneri sau părinţi. De fapt nu există şcoli în care să se înveţe cum să fii
adult! Ajungem adulţi prin forţa împrejurărilor şi mai mult din întâmplare, procesul fiind deci haotic, cu un rezultat pe
măsură. Astfel că, există cele mai mari şanse încât copiii să devină direct părinţi, ocolind stadiul de adult.

În acest proces vectorul biologic este determinant dar prea puţin recunoscut, datorită deghizării în frumoase haine sociale,
vehiculate sub forma unor locuri comune. Cel care azi este copil, apoi adolescent şi mâine părinte, trece de la dependenţa de a
avea părinţi care să-l întreţină la dependenţa de a avea copii de întreţinut. Totul deplasându-se cu o generaţie care repetă
acelaşi proces; diferenţele de morală, de psihologie sau de filozofie a vieţii sunt insignifiante dacă nu inexistente. Deveniţi
părinţi, cei mai mulţi sunt cuprinşi de grijile mercantile care tind să blocheze evoluţia individuală, cantonând-o pe primele
două, trei trepte ale piramidei lui Maslow (1. Trebuinţe fiziologice, 2. Trebuinţe de securitate, 3. Trebuinţe sociale –
apartenenţă, afecţiune, dragoste).

O altă problemă a educaţiei familiei este preluarea modelelor parentale datorită unei scăzute diferenţieri de sine (Bowen
M.), care face ca şi cei care s-au împotrivit permanent propriilor părinţi, ajunşi la rândul lor părinţi, să procedeze aproape
identic cu cele atât de criticate. Bowen vorbeşte de 2 sisteme cu care putem opera, cel emoţional şi cel intelectual.
Diferenţierea de sine înseamnă operarea optativă cu unul dintre ele şi mai ales detaşarea de datele sistemului emoţional.
Diferenţierea de sine se realizează doar prin desprinderea de implicarea emoţională în propria familie. Trecând de la stadiul
de copil-adolescent la stadiul de părinte, implicarea emoţională se deplasează cu o generaţie şi odată cu ea toate problemele
care decurg de aici, după Bowen: grave probleme de sănătate, probleme financiare, probleme sociale iar la cei parţial
diferenţiaţi: nevroze,

Depresii, tulburări de comportament şi caracter.
Bowen stabileşte chiar o scară a diferenţierii de sine care merge de la 0 la 100, de la 0 la 25 aflându-se cei nediferenţiaţi,

de la 25 la 50 - cei puţin diferenţiaţi - iar de la 50 la 75 - cei diferenţiaţi, palierul de la 75 la 100 fiind rezervat idealului spre
care s-ar putea îndrepta aspiraţiile noastre, de exemplu Iisus, Buddha, Don Juan (Castaneda).

Spiritul le dă oamenilor o mare şansă atunci când îi transformă în părinţi. Prin evoluţia lor copiii constituie o repetiţie a
drumului parcurs de fiecare. În procesul care ne transformă din copii în oameni mari suntem însă prea preocupaţi de a trăi şi
astfel prea imersaţi în viaţă, fără a avea – decât cu rare excepţii şi cu mari pericole – timpul şi dispoziţia necesară reflectării
celor trăite. Ca părinte însă, avem şansa să ne aflăm într-o poziţie detaşată, „obiectivă” şi exterioară, mergând paralel cu
drumul pe care se află copilul, astfel având şansa de a creşte încă o dată, dar de această dată conştient. Aceasta înseamnă că
putem parcurge încă odată un drum pe care am mers pe bâjbâite, un drum a cărui semnificaţie o putem acum înţelege.

Rămâne, însă, să înţelegem semnificaţia adâncă a intenţiei spiritului, care la suprafaţă, prin materializare devine viaţa
noastră cu întâmplările ei şi cu toţi oamenii pe care i-am întâlnit şi care într-o măsură mai mare sau mai mică ne-au dat
imbolduri care sunt inevitabilele corecţii ale traiectoriei prestabilite. Schopenhauer vorbea de anamorfoză ca de un
caleidoscop al întregii vieţi care doar privită printr-o oglindă – deci de pe un punct exterior – capătă un sens care până atunci
nu era vizibil şi nici inteligibil. Abia prin conştientizare reuşim să ne detaşăm de implicarea emoţională pe care o avem vizavi
de propria noastră viaţă şi astfel ne putem permite o schimbare de tipul II – trecerea pe o meta-poziţie (Watzlawick).

Căci trăind şi implicat fiind în viaţa de familie cu toate bucuriile şi problemele ei nu putem realiza decât schimbări de
tipul I – rămânerea pe acelaşi nivel în interiorul problemei (Watzlawick) care ne împotmolesc inevitabil în tipare – patternuri
tranzacţionale – specifice vieţii de familie. Aceste patternuri devin o co-construcţie care se autonomizează creând “absolutul”
unei relaţii. Caillet înţelege prin absolutul unei relaţii o reprezentare partajată a acesteia în spiritul participanţilor, prin care se
structurează sentimentul de apartenenţă. Membrii familiei riscă să devină, fiecare în parte, entitate relativă, dependentă de
acest absolut, de această co-construcţie care le domină viaţa, sentimentele şi concepţiile şi care îi determină să se confrunte
cu problemele zilnice.

Procesul detaşării emoţionale de propria familie – şi legăturile familiale sunt prin excelenţă emoţionale – este important
pentru oricine vrea să devină adult. Paşii necesari pentru acest delicat şi deloc uşor proces sunt după Bowen: realizarea unei
relaţii personale (adică în discuţiile dintre cei doi nu poate fi vorba de un al treilea) şi prin aceasta detriangularea (desfacerea
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tuturor triunghiurilor relaţionale în care fiecare este prins); a deveni un atent observator al emoţiilor celuilalt şi mai ales al
celor proprii – ceea ce reuşeşte dacă în cursul unei interacţiuni emoţionale trecem în sistemul intelectual de unde emoţiile pot
fi privite „la rece”.

În ultimă instanţă toate problemele decurg dintr-o identificare eronată cu un anumit sistem. Faptul că putem accesa 2
sisteme este un avantaj enorm, care permite conştientului nostru realizarea propriei autonomii. Aceste sisteme sunt atribute
ale Eu-lui, de exemplu dacă spun:

„Eu sunt emoţionat!”, mă pot plasa pe următoarele nivele:
1. emoţia care m-a cuprins şi cum anume îi fac faţă
2. înţeleg această emoţie şi caut să o raţionalizez
3. îmi pun întrebarea „Cine este emoţionat?” - întrebare care mă duce direct la subiect, căci urmează răspunsul „Eu sunt

emoţionat!”, la care urmează întrebarea „Cine sunt eu?”
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