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Otilia Mantelers este instructor de paren-
ting, blogger cu vechime și mare iubitoare 
de cărți. A avut norocul să studieze pute rea 
terapeutică a jocului cu Lawrence J. Cohen, 
reputat doctor în psihologie, creatorul Play-
ful Parenting și cel mai apreciat specialist 
în domeniu din lume; așa a ajuns să inte‑
greze jocul și joaca în activitatea ei. Este 
susținătoarea și promotoarea metodei 
Paren ting by Con nec tion, cu care s-a fami-
liarizat în cadrul unui program intens de 
formare inițiat de orga ni zația Hand in 
Hand Parenting din SUA. Pe aceste teme, 
organizează de câțiva ani cursuri pentru 
părinți și conferințe cu invi tați interna‑
ționali. Otilia are trei copii, Yuri, Anna și 
Kimmy, împreună cu care ci tește în fi e‑
care seară.
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Această carte a fost scrisă special pentru

……………………………………………………

……………………………………………………

care va şti să îmblânzească orice monstru.

Fotografi a ta aici!
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Dragi părinți,

Viața sufl etească a copiilor noștri nu este veșnic senină și însorită, ci 

schimbătoare ca vremea și nebănuit de tumultuoasă. Pe lângă mult râs 

și voioșie, ea are umbre, frici și furii care se dezlănțuie și care pe noi, 

părinții, adeseori ne descumpănesc. Pentru a-și îmblânzi furtunile din 

sufl et, copilul are nevoie să simtă, dincolo de orice îndoială, că între el și 

părintele lui există o legătură puternică.

Și cum altfel ne putem apropia de copii dacă nu petrecându-ne timpul 

împreună cu ei, jucându-ne, râzând, căutând să le înțelegem trăirile, 

vorbind despre toate cele și mai ales citindu-le povești? Căci poveștile, așa 

cum spunea Mario Vargas Llosa, ne însoţesc din zorii omenirii și ne-au 

condus la ceea ce astăzi numim „civilizaţie“. Rostul lor adânc e să ne 

umanizeze, să ne dea aripi și să ne vindece de frici, tristeți, suferințe. Iar 

pentru copii, jocul magic cu cuvintele e cea mai bună cale de a se descoperi 

pe ei înșiși și de a înțelege lumea din jur.

Aceasta-i pricina pentru care m-am gândit să aștern pe hârtie povești care 

să deschidă ochii și sufl etul și să aline, dacă nu chiar să vindece, îndoie-

lile, neputințele, durerile copiilor noștri. Am ales să scriu despre viața 

celor mici, cu bune și cu rele, cu spaimele ei grozave și cu veselia ei cloco-

titoare, cu tristețile care întunecă seninul privirii și cu râsetele de bucurie, 

care alungă norii. Așa s-au născut „poveștile vindecătoare“. Tot ce-mi doresc 

este să ajungă și la cei mici, și la cei mari mesajul că toți copiii sunt buni, 

frumoși și speciali, și merită cu prisosință iubirea noastră necondiționată.

Vă invit, așadar, să vă cuibăriți împreună cu copilul vostru și să vă 

bucurați de o poveste vindecătoare!
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Seara se lasă pe nesimțite peste oraș: forfota de pe străzi a contenit, 
gălăgia veselă din parcuri s‑a stins, iar lumea se grăbește spre casă. 
Soarele, după ce a scânteiat voios toată ziua, s‑a retras tiptil‑tiptil la 
culcare, în vreme ce prin case luminile au început să se aprindă una 
câte una. Din apartamentul de la etajul 3 al familiei Pisicescu, unde 
cina e aproape gata, vine un miros îmbietor de plăcintă cu mere, 
pregătită după faimoasa rețetă a bunicii Ortansa.
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