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جادوی 1-2-3

پیش گفتار
چند سال پیش مادری جوان به اداره ی من آمد .مادری مجرد با سه فرزند که سی و سه سال داشت .زمانی که
او نشست و من فرصت خوبی داشتم که به او نگاه کنم سارا به گونه ای به نظر می رسید که اینگار توسط یک
کامیون زیر گرفته شده باشد.
زمانی که من از این خانم جوان پرسیدم که چه چیزی باعث شده است که به دیدن من بیاید ،او در جواب گفت
"دکتر فالن 1من نمی خواهم صبح از رختخواب بیرون بیایم .این وحشتناکه .من فقط در رختخواب دراز می کشم،
روانداز را روی سرم می کشم و خودم را جمع می کنم".
من پرسیدم "چرا نمی خواهی از رختخواب بیرون بیایی؟"
او گفت "فکر این که سه بچه ی خودم را از خواب بیدار کنم و برای مدرسه آماده کنم وحشتناکه .این مسلما ً
وحشتناکه!" " آن ها همکاری نمی کنند ،دعوا می کنند ،من را نادیده می گیرند .من داد می زنم ،فریاد می زنم،
1- Phelan

غر می زنم  .همه چیز خیلی ناراحت کننده است ،برای آن که روز من را خراب می کند .من نمی توانم سر کار
تمرکز داشته باشم و من افسرده هستم .سپس صبح روز بعد من مجبورم همه ی این کارها را دوباره انجام دهم".
بعد از پرسیدن سواالت بیش تر از سارا و پرداختن به تاریخچه ی مختصری از زندگی او ،از او پرسیدم که آیا
تمایل به یادگیری جادوی  1-2-3دارد .او جواب داد "من هر کاری انجام خواهم داد!"
سارا در آنچه گفته بود جدی بود .من جادوی  1-2-3را به او آموختم .او رفت خانه و به بچه ها گفت قرارست
کاها متفاوت باشد .بچه ها پوزخند زدند و به او نگریستند اینگار که او دیوانه بود.
در طی چند هفته ی آینده این مادر جوان سه فرزندش را متقاعد کرد به آن باور داشته باشند .او از اعمال
شمارش برای چشم هم چشمی خواهر و برادرها و بی احترامی استفاده کرد .او از برخی تاکتیک های رفتار "شروع"
ما برای مرتب کردن ،تکلیف منزل و از همه مهم تر برخاستن از رختخواب و بیرون آمدن از منزل در صبح ،استفاده
کرد .او همچنین گوش دادن دلسوزانه و تفریح مشترک یک به یک را به عنوان راهبردهای پیوستگی به کار برد.
سارا فردی سخت کوش بود .زمانی که او به طور کلی زندگی خانوادگی اش را دگرگون ساخت ،ما شروع به
زیاد کردن فاصله ی جلسه ها کردیم چون او خیلی اوقات نیازی به آمدن نداشت.
روزی در اوایل ماه ژانویه سارا زودتر از موقع برای ویزیت آخرش آمد .او دیگر مثل فردی که توسط کامیون زیر
گرفته شده باشد به نظر نمی رسید .زمانی که او نشست من از او پرسیدم کارها چگونه پیش می رود.
او گفت "واقعا ً خوب".
من اشاره کردم " خب ،این چیزی را به ما نشان می دهد " "،مخصوصا ً چون شما فقط دو هفته در طی
تعطیالت کریسمس با بچه هایت بودی".
او گفت " بله ،تعطیالت خوب گذشت " ".من پیشرفت کرده ام".

