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Rodzina jest w życiu oparciem, czymœ, co chroni, co daje siłę 
Sofia Loren 

Rodzicielski kodeks: 
• Zasady odpowiednie w każdej sytuacji i dla każdej dziecięcej osobowoœci 
• Wpływanie na postawy i wartoœci wyznawane przez Twojego syna bądź Twoją 

córkę 
• Kształtowanie w dziecku właœciwego wyobrażenia o sobie i œwiecie 
• Wychowywanie samodzielnego, pewnego siebie i zadowolonego z życia 

człowieka 
• Nauka szacunku wobec innych, przyzwoitoœci i obrony własnych praw 
• Złote zasady i wzorce zachowań, stosowane w różnych modelach rodziny 

— w rodzinie tradycyjnej, w przypadku samotnego rodzicielstwa i rodzin 
przybranych

Rodzic rad ze 100 rad!

Wraz z pojawieniem się na œwiecie Waszego dziecka dostaliœcie pod swe skrzydła 
mały kosmos. Bezbronne istnienie, pełne emocji, myœli, wartoœci i indywidualnych 
reakcji. To fascynujące i odrobinę przerażające. Jak dobrze, że szlak, na który właœnie 
wstąpiliœcie, został już przetarty! Miliony ludzi są i były rodzicami przed Wami. Częœć 
z nich, stosując metodę prób i błędów, odkryła kilkadziesiąt prawidłowoœci, które 
warto poznać, aby dobrze wywiązać się z tej roli. Wiele z opisanych w tej mądrej 
książce zasad ma charakter zdroworozsądkowy, jednak łatwo o nich zapomnieć, 
gdy ma się do czynienia z rozhisteryzowanym dwulatkiem albo nastolatkiem 
przekonanym, że cały œwiat kręci się wokół niego. 

Jest wiele sposobów na zepsucie charakteru dziecka — i tyle samo metod na to, 
żeby dobrze je wychować. We wspólnym życiu z Waszą pociechą musicie przejœć 
wszystkie fazy: odstawianie od piersi, raczkowanie, naukę mówienia, czytania, pisania 
i arytmetyki, edukację, przyjaciół… aż do seksu, używek i rock’n’rolla. Czeka Was 
co najmniej osiemnaœcie długich lat, podczas których naprawdę przekonacie się, 
czym jest nieskończone szczęœcie, zachwyt, duma, ale też frustracja, gniew i strach. 
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Oczywi�cie wszyscy rodzice powinni wpaja	 swoim dzieciom wa�ne warto�ci,
jednak prawda jest taka, �e rodzicielstwo w du�ej mierze polega na �mudnym
wykonywaniu codziennych czynno�ci, takich jak budzenie, ubieranie, prze-
wijanie, posy�anie do szko�y, nak�anianie do zjedzenia czego�, co ma chocia�
troch� witamin i minera�ów, negocjowanie pory snu i debatowanie na temat
tego, czy kupi	 dziecku kolejne adidasy.

Dlatego s�dz�, �e tym, czego naprawd� potrzebujecie, s� przydatne regu�y do-
tycz�ce codziennych sytuacji. Dzi�ki nim Wasze kontakty z dzieckiem stan� si�
przyjemniejsze i bardziej owocne, a rodzicielstwo zacznie sprawia	 Wam praw-
dziw� rado�	, zamiast budzi	 w Was strach i niech�	.

Regu�y zamieszczone w tej cz��ci pomog� Wam wychowa	 dziecko na inteli-
gentnego, dociekliwego i uczynnego cz�owieka, jakim chcieliby�cie je uczyni	
(je�li nie zawsze, to przynajmniej wtedy, gdy b�dzie mia�o dobry dzie�).
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REGU�A 21

Pozwólcie mu i��
w
asn drog

Nie chc� Was straszy	, ale w momencie, gdy Wasze dziecko uko�czy 18 lat (a cza-
sami nawet troch� wcze�niej), stanie si� ono doros�ym cz�owiekiem, który jest
m�dry i potrafi podejmowa	 w�asne decyzje, nawi�zywa	 przyja�nie, kierowa	
swoim �yciem, �cieli	 w�asne �ó�ko i znajdowa	 najprostsz� drog� z punktu A do
punktu B. Tak, macie przed sob� naprawd� du�o pracy.

Je�eli nadal karmicie czteroletnie dziecko �y�eczk� albo codziennie szykujecie
plecak do szko�y czternastolatkowi, znajdziecie si� w wielkim k�opocie, gdy
Wasza pociecha b�dzie musia�a wreszcie sama si� o siebie zatroszczy	. Dlatego
nie róbcie niczego, co Wasze dziecko mog�oby zrobi	 samo. Nie mówi� tylko
o sprz�taniu po sobie i odrabianiu lekcji (ja sam przekona�em si�, �e po uko�-
czeniu 8. roku �ycia moje dzieci pisa�y lepsze wypracowania, ni� gdybym ja to
zrobi� za nie). Mam na my�li równie� anga�owanie dziecka w gotowanie ro-
dzinnych obiadów, gdy uko�czy 10 lat (nawet je�li b�d� to tylko tosty z serem),
nauczenie go obs�ugi pralki, nak�onienie go do podj�cia sezonowej pracy
i pozwolenie, aby samodzielnie spakowa�o plecak na wakacje.

Jednak wci�� jeszcze nie powiedzia�em o najwa�niejszym. O, nie! Istniej� dwie
szczególnie wa�ne umiej�tno�ci, które Wasze dziecko musi opanowa	 najszyb-
ciej jak to mo�liwe: zarz�dzanie swoimi pieni�dzmi i podejmowanie decyzji
we w�asnych sprawach.

Musicie zrozumie	, �e je�li b�dziecie dawa	 mu tylko niewielkie sumy pieni�dzy
i �ci�le kontrolowa	 ich wydawanie, niczego go nie nauczycie. Gdy dziecko b�dzie
nieco starsze, dawajcie mu na ubrania okre�lon� kwot�, któr� b�dzie samodziel-
nie rozporz�dza�o, albo zmniejszcie wysoko�	 kieszonkowego, tak aby nak�oni	
je do samodzielnego zarobienia dodatkowych pieni�dzy. Mam znajomego, który
pe�ni rol� „banku” dla swoich dzieci. Daje im spore odsetki za zgromadzone
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oszcz�dno�ci, sk�aniaj�c je w ten sposób do odk�adania pieni�dzy, zamiast wy-
dawa	 je na bie��co. Istnieje wiele sposobów na to, �eby nauczy	 dzieci, jak ob-
chodzi	 si� z pieni�dzmi. Waszym zadaniem jest znale�	 takie z nich, które
przynios� najlepszy efekt.

Musicie oczywi�cie równie� nauczy	 dziecko podejmowa	 w�asne decyzje
— dwulatek powinien sam móc decydowa	, w co ma si� dzisiaj ubra	, a nastola-
tek powinien mie	 pe�n� dowolno�	 w wyborze przedmiotów na matur�. Dzieci
musz� nauczy	 si� planowa	 swoje �ycie. To równie� oznacza ponoszenie konse-
kwencji z�ych decyzji, dlatego nie powinni�cie wtr�ca	 si�, gdy widzicie, �e Wasze
dziecko pope�nia b��dy. Mo�ecie oczywi�cie podda	 sugesti� albo co� doradzi	
(w przypadku starszych dzieci trzeba niestety poczeka	, a� same o to poprosz�),
ale nie wywierajcie na nie presji. To jest jego �ycie. Pami�tajcie, �e ka�dego roku
jeste�cie coraz bli�ej jego 18. urodzin, kiedy wejdzie w doros�o�	 i zacznie
w�asne �ycie…

DZIECI MUSZ� NAUCZY� SI	
PLANOWA� SWOJE �YCIE.

TO RÓWNIE� OZNACZA PONOSZENIE
KONSEKWENCJI Z�YCH DECYZJI.

REGU�A 21
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REGU�A 22

Nauczcie je
my�le� samodzielnie

Wasze dziecko musi nie tylko podejmowa	 w�asne decyzje (Regu�a 21.), ale
równie� samodzielnie my�le	. Je�li k�óci si� z Wami, nie irytujcie si�, poniewa�
to oznacza, �e jest ono niezale�ne w swoich pogl�dach. A tego przecie� chcecie
(chocia� w tej chwili mo�ecie jeszcze nie zdawa	 sobie z tego sprawy).

Kiedy� spotka�em si� ze znajom�, której pi�cioletnia córka celowo nas dener-
wowa�a — tak tylko, jak pi�ciolatki potrafi�. Moja kole�anka zez�o�ci�a si� i na-
krzycza�a na córk�, która bardzo si� tym zmartwi�a. By�em pod ogromnym wra-
�eniem, gdy zobaczy�em, jak kobieta zapyta�a córk�: „Jak my�lisz, dlaczego
jestem na ciebie z�a?”. Dziewczynka zastanowi�a si� przez chwil� i wymamrota�a:
„Bo nie przesta�am, jak mi kaza�a�”. Pi�cioletnie dziecko nie pomy�li nad tym,
dlaczego mama si� zdenerwowa�a, je�li nie zostanie o to poproszone. Mama tej
dziewczynki wiedzia�a, jak nauczy	 j� my�lenia.

Moja znajoma u�y�a najprostszej techniki nauczania: zada�a córce pytanie. Nie
ma znaczenia, o co b�dziecie pyta	 swoje dziecko: dlaczego woli koszykówk� od
pi�ki no�nej, jak urz�dzi�oby przyj�cie weselne dla stu osób, jak zmniejszy	 glo-
balne ocieplenie czy co s�dzi o polityce ameryka�skiego rz�du na Bliskim Wscho-
dzie (z tym ostatnim pytaniem poczekajcie, a� dziecko b�dzie troch� starsze).
Najwa�niejsze, �eby�cie zmusili je do my�lenia.

Dobrym sposobem jest równie� kwestionowanie jego pomys�ów. Nie róbcie tego
agresywnie; spytajcie na przyk�ad: „Dlaczego tak uwa�asz?”. Dwulatka pytajcie
o to, dlaczego pies szczeka, a dwunastolatka — czy s�dzi, �e cena za markowe adi-
dasy nie jest wygórowana (je�li powie, �e nie, to zapytajcie, dlaczego jego zdaniem
powinni�cie wyda	 tak� du�� sum� na buty dla niego. Aha, mamy przecie�
Regu�� 21. — dawajcie mu kieszonkowe na ubrania).
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DWULATKA PYTAJCIE O TO,
DLACZEGO PIES SZCZEKA,

A DWUNASTOLATKA — CZY UWA�A,
�E CENA ZA MARKOWE ADIDASY

NIE JEST WYGÓROWANA.

Zadawajcie dziecku jak najwi�cej pyta�. Nak�aniajcie je do dyskusji, prosz�c,
aby uzasadni�o swoj� opini�. A gdy ju� nauczy si� robi	 to instynktownie, bez
Waszej zach�ty, b�dziecie wiedzie	, �e opanowali�cie Regu�� 22.

REGU�A 22



70       Z A S A D Y  R O D Z I C E L S T W A .  J A K  B Y �  D O B R Y M  I  M � D R Y M  R O D Z I C E M

REGU�A 23

Mdrze u�ywajcie pochwa


Gratulacje! Dotarli�cie do Regu�y 23. Przeszli�cie ju� prawie jedn� czwart�
drogi do tego, aby zosta	 Wzorowymi rodzicami.

Mam nadziej�, �e te s�owa podzia�a�y na Was zach�caj�co — taki jest w�a�nie
cel pochwa�y. A my, Wzorowi rodzice, wiemy, �e je�eli dobrze wykonujemy
swoj� prac�, pochwa�y s� najlepszym czynnikiem motywuj�cym dla naszych
dzieci. Tak jak �adne urodziny nie mog� obej�	 si� bez prezentu, tak �adne
osi�gni�cie nie powinno zosta	 zlekcewa�one brakiem pochwa�y.

Ale to wcale nie jest takie proste, prawda? Ilu rodziców nie u�ywa pochwa� tak,
jak nale�y? Musicie chwali	 dzieci w odpowiedniej cz�stotliwo�ci, we w�a�ciwy
sposób i za okre�lone osi�gni�cia.

Powiedzenie „dobrego nigdy za wiele” z pewno�ci� nie odnosi si� do pochwa�.
Oczywi�cie nie chodzi o to, �eby�cie sk�pili dziecku mi�ych s�ów, lecz o to, �eby
Wasze pochwa�y by�y adekwatne do jego osi�gni�	. Je�eli b�dziecie mówili mu,
�e jest wspania�e, gdy zrobi co� zupe�nie przeci�tnego, to co powiecie, gdy dokona
czego� naprawd� niezwyk�ego? A je�li ka�de jego najmniejsze osi�gni�cie b�dzie
sowicie nagradzane, dziecko zacznie si� ba	, �e gdy co� mu si� nie uda, b�dziecie
zawiedzeni. Wasza pociecha nie potrzebuje takiej presji.

Czy kiedykolwiek zastanawiali�cie si�, za co powinni�cie chwali	 dziecko? Je�li
zawsze b�dziecie je chwali	 za dobre oceny, a nigdy za dobre zachowanie, jakie
wnioski wyci�gnie na temat wyznawanych przez Was warto�ci? Czy ch�tniej
chwalicie dziecko za zwyci�stwa ni� za to, �e si� stara�o? Nie, oczywi�cie, �e
nie — przecie� jeste�cie Wzorowymi rodzicami. Ale wielu innych rodziców
tak post�puje.

Rodzice cz�sto zapominaj� chwali	 swoje dzieci za dobre zachowanie, poniewa�
uwa�aj� to za co� oczywistego. Tymczasem dzieci bardzo chc� wiedzie	, �e kto�
doceni� ich starania: „To bardzo �adnie, �e nie d�uba�e� w nosie, gdy byli�my
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u cioci Marty” albo „Na pewno by�a� bardzo zm�czona, a mimo to nie narze-
ka�a�. Jestem z ciebie dumna”. Takie uwagi motywuj� dzieci do tego, �eby by	
grzecznym równie� nast�pnym razem.

Chcia�bym doda	 jeszcze jedn� uwag� na temat pochwa�, zanim opanujecie t�
Regu��. Jak s�dzicie, co Wasze dziecko wola�oby us�ysze	: „Jaki pi�kny rysunek!”
czy „Jaki pi�kny rysunek! Jestem pod wra�eniem, �e uda�o ci si� narysowa	 konia
tak, jakby by� w ruchu. Jak ci si� to uda�o?”. Je�eli to tylko jest mo�liwe, b�d�cie
szczegó�owi w swoich pochwa�ach. Mo�ecie równie� zadawa	 dziecku pytania.
Wtedy poczuj� si� naprawd� dumne ze swoich osi�gni�	.

CZY CH	TNIEJ CHWALICIE DZIECKO
ZA ZWYCI	STWA NI� ZA TO,

�E SI	 STARA�O? NIE, OCZYWI�CIE, �E NIE
— PRZECIE� JESTE�CIE

WZOROWYMI RODZICAMI.

REGU�A 23
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Ograniczenia s niezb�dne

Kiedy� obserwowa�em czteroletniego synka s�siadki, jak wskoczy� na murek
otaczaj�cy ogródek przed ich domem i zacz�� po nim biec. Nie by�oby w tym
nic niezwyk�ego, gdyby po drugiej stronie murku nie by�o spadku o wysoko�ci
4,5 metra, za którym znajdowa� si� betonowy parking. Musia�em wygl�da	
na przera�onego, bo s�siadka odezwa�a si� do mnie: „Wiem. Powiedzia�am mu,
�e nie wolno tam wchodzi	, ale on mnie nie s�ucha. Co mam zrobi	?”. Có�,
zabrak�o mi s�ów, wi�c nic nie odpowiedzia�em (a nawet gdybym to zrobi�,
pewnie by mnie zignorowa�a).

Wiecie równie dobrze jak ja, �e odpowied� na jej pytanie brzmi: „Powiedzie	
»nie« i by	 konsekwentnym”. Przytoczony przeze mnie przyk�ad szczególnie
obrazowo dowodzi, �e dzieci potrzebuj� ogranicze� — w tym przypadku cho-
dzi�o o bezpiecze�stwo nieszcz�snego malca. Historia tego ch�opca pokazuje,
co si� mo�e zdarzy	, gdy rodzice nie wytyczaj� dzieciom wyra�nych granic. Na
naszego ma�ego s�siada mówili�my „dzikus” (oczywi�cie tylko mi�dzy sob�),
poniewa� tak w�a�nie si� zachowywa�. Ci�gle sprawdza�, jak daleko mo�e si�
posun�	 — i chyba nie by�o dla niego �adnej granicy.

„Dzikus” �le si� zachowywa�, mia� niewielu kolegów i prawdopodobnie s�dzi�,
�e rodzice w ogóle si� o niego nie troszcz�. Bo gdyby im na nim zale�a�o, to czy
pozwalaliby mu biega	 po murku z 4,5-metrowym spadkiem? Czy zgadzaliby si�
na wszystkie jego pomys�y i nie interweniowaliby, gdy post�powa� nierozwa�nie?

Dla ma�ego dziecka �wiat jest przera�aj�cy. Dla doros�ego zreszt� równie�. Je�li
chcemy zapewni	 naszemu dziecku bezpiecze�stwo, powinni�my stworzy	 dla
niego zbiór regu� i wskazówek. Dzieci bezustannie sprawdzaj�, jak daleko mog�
si� posun�	 — zw�aszcza te najm�odsze. Robi� to nie dlatego, �e chc� przesun�	
wytyczone granice, lecz po to, by upewni� si�, �e nie uleg�y one przesuni�ciu. Waszym
zadaniem jest jasne zakre�lenie tych granic i dopilnowanie, aby nie zosta�y one
przekroczone. Dlatego za ka�dym razem, gdy Wasze dziecko b�dzie wspina	 si�
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na murek, mówcie mu „nie”, a je�eli b�dzie trzeba, zdejmijcie je i postawcie
na ziemi, aby pokaza	 mu, �e tej regu�y nie mo�na z�ama	. W ten sposób wy-
chowacie bezpieczne, radosne i pewne siebie dziecko, które wie, na czym stoi,
ch�tnie poznaje �wiat wokó� siebie i czuje si� kochane przez rodziców.

Przy okazji — te uwagi dotycz� obojga rodziców (pomijam oczywi�cie tych,
którzy samotnie wychowuj� dzieci). Nie mo�e by	 tak, �e jeden rodzic wymaga
przestrzegania regu�, a drugi nie. Takie post�powanie wywo�uje u dziecka dez-
orientacj�. Musicie wspólnie dzieli	 rol� „z�ego policjanta” (wi�cej na ten temat
powiem przy okazji Regu�y 31.). Nie ma znaczenia, czy ró�nicie si� w kwestiach
szczegó�owych (na przyk�ad tata zawsze pozwala dziecku siedzie	 na kolanach
podczas wieczornego czytania bajek, a mama woli, �eby jej pociecha le�a�a
grzecznie w �ó�eczku). Jednak je�eli chodzi o wszystkie wa�ne regu�y, oboje musi-
cie egzekwowa	 ich przestrzeganie. Tylko wtedy Wasze dziecko wyro�nie na szcz�-
�liwego, pewnego siebie cz�owieka.

OBOJE MUSICIE EGZEKWOWA�
PRZESTRZEGANIE REGU�,

JE�LI CHCECIE, �EBY WASZE DZIECKO
WYROS�O NA SZCZ	�LIWEGO,
PEWNEGO SIEBIE CZ�OWIEKA.

REGU�A 24
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Przekupstwo
nie zawsze jest czym� z
ym

Pomys� przekupywania dzieci nie cieszy si� popularno�ci� w�ród rodziców.
Wi�kszo�	 z nich powie Wam, �e to jest najgorsze, co mo�na zrobi	. Ale po-
czekajcie chwil� — zdefiniujmy najpierw, czym jest przekupstwo, dobrze?
Za�ó�my, �e Wasze dziecko jest bardzo niegrzeczne, a Wy obiecujecie da	 mu
10 z�otych, je�li si� uciszy i uspokoi. Zgadzam si� — to zdecydowanie jest
przekupstwo. Tak nie nale�y post�powa	.

A co powiecie na taki przyk�ad? Wasze dziecko jest bardzo grzeczne w tej chwili,
ale przeczuwacie, �e to nie potrwa d�ugo. Powiedzmy, �e zaraz chcecie pojecha	
z nim na d�ugie zakupy albo kaza	 mu odrobi	 zadanie domowe, wysprz�ta	
jego pokój, zje�	 warzywa z obiadu, wy��czy	 telewizor, pój�	 spa	 albo zrobi	
co� innego, co prawdopodobnie wywo�a u niego negatywn� reakcj�. Dlatego
obiecujecie dziecku, �e nagrodzicie je w jaki� sposób, je�eli nadal b�dzie grzeczne.
Czy to równie� nazwiecie przekupstwem?

Ja nie. I zaraz wyja�ni� dlaczego. Gdy pracowa�em w du�ych firmach, cz�sto mó-
wiono mi, �e je�eli dobrze wykonam okre�lone zadanie, dostan� awans; albo
je�eli spe�ni� okre�lone standardy, zas�u�� na premi�. Nie widz� �adnej ró�nicy
mi�dzy przyk�adem, który poda�em, a typowymi sposobami motywowania pra-
cowników. Tego nie nazywa si� przekupstwem, lecz „zach�caniem pracowników
do wydajniejszej pracy”. I nikt nie twierdzi, �e to jest co� z�ego.

Dlatego nie pozwólmy wmówi	 sobie, �e dzieci nie nale�y motywowa	. Najwa�-
niejsze, �eby�cie z�o�yli im propozycj� jeszcze wtedy, gdy s� grzeczne.

Oczywi�cie bardzo wa�ne jest, w jaki sposób zach�cicie dziecko do okre�lonego
zachowania. Je�li zawsze b�dziecie oferowa	 mu gotówk�, szybko dojdzie do
wniosku, �e ca�y Wasz �wiat kr�ci si� wokó� pieni�dzy. Nie mówi�c o tym, �e
wp�ynie to negatywnie na stan Waszych portfeli. Pami�tajcie, �e zach�ta mu-
si by	 adekwatna do ��dania. Nie kupujcie dziecku kompletu nowych ubra�
w podzi�kowaniu za to, �e zrobi�o porz�dek w swojej garderobie.
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Wymy�lcie tak� nagrod�, która b�dzie odpowiada�a Waszej pro�bie. Je�eli
Wasze dziecko jest grzeczne podczas d�ugich zakupów, pójd�cie z nim w nagrod�
do parku. Je�eli nie musieli�cie wylewa	 wiadra z zimn� wod� na jego g�ow�,
�eby rano wsta�o, pozwólcie mu pój�	 spa	 15 minut pó�niej ni� zwykle. Je�li od
2 miesi�cy systematycznie sprz�ta swój pokój, dajcie mu wi�ksze kieszonkowe.

WYMY�LCIE TAK� NAGROD	,
KTÓRA B	DZIE ODPOWIADA�A

WASZEJ PRO�BIE.

Mam nadziej�, �e nie zapomnieli�cie o najlepszej z wszystkich nagród? Oczywi-
�cie, �e nie. Wasze dziecko jest w stanie wiele zrobi	, aby zyska	 Wasz� aprobat�.
Dlatego nie musicie wymy�la	 kilkunastu pochwa� ka�dego dnia; w wi�kszo�ci
przypadków Wasze dziecko ucieszy si�, gdy us�yszy: „By�bym (by�abym) bardzo
zadowolony (zadowolona)/ szcz��liwy (szcz��liwa)/ dumny (dumna), gdyby�…”.
I koniecznie pami�tajcie, �eby potem mu powiedzie	, jak zadowoleni/ szcz��liwi/
dumni jeste�cie.

REGU�A 25
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Nastroje s zara�liwe

Gdy urodzi�o si� Wasze dziecko, stali�cie si� rodzin�. Nie jeste�cie ju� wolnymi
strzelcami ani lu�nym zwi�zkiem, lecz rodzin�. A w rodzinie wszyscy wzajemnie
na siebie oddzia�uj�. Wasze nastroje udzielaj� si� wszystkim innym woko�o.
Niektórzy z �atwo�ci� potrafi� ukry	 w�ciek�o�	 lub zdenerwowanie pod mask�
u�miechu, jednak wi�kszo�	 z nas nie posiada tej zdolno�ci. Nasz nastrój zale�y
w du�ym stopniu od tego, w jakim humorze s� ludzie, z którymi przebywamy.

Je�li chcecie by	 Wzorowymi rodzicami, musicie zrozumie	, �e jeste�cie odpo-
wiedzialni za nastroje Waszych domowników. Oczywi�cie nie oznacza to, �e gdy
kto� w Waszej rodzinie ma z�y humor, to wina jest po Waszej stronie. Chodzi mi
o to, �e gdy wszyscy domownicy maj� ponury nastrój albo zaczynaj� podnosi	
g�os, nie mo�ecie wymaga	 od nich, �eby jako pierwsi przestali narzeka	, krzycze	,
d�sa	 si�, czepia	 si� lub sprzecza	. Je�li uwa�acie, �e kto� powinien wy�ama	 si�
z ponurego tonu i wprowadzi	 bardziej radosn� atmosfer�, zróbcie to sami.

Dziecko nie rozumie, �e nastroje s� zara�liwe. Nie ma poj�cia, �e powodem
Waszej irytacji jest to, �e przez ca�y dzie� w�azi�o Wam na g�ow�. Pewnie, mo�ecie
mu to wyja�ni	, ale min� lata, zanim zrobi co�, �eby to naprawi	. Tymczasem,
je�li b�dzie czu�o si� przygn�bione, zrobi wszystko, �eby Was za to ukara	, nawet
je�li w ten sposób zepsuje humor równie� Wam. „To da im nauczk�”, pomy�li
sobie. Nie, tylko osoba doros�a potrafi wznie�	 si� ponad to. Dlatego zwracam
si� z tym do Was.

Jeden z moich synów (lepiej, �ebym nie mówi� który) wci�� si� ze mn� �ciera�,
gdy by� nieco m�odszy. Do sza�u doprowadza�o mnie to, �e nigdy nie potrafi�
ust�pi	, nawet gdy widzia�, �e zaczynam traci	 panowanie nad sob�. W ko�cu
kiedy� moja �ona delikatnie zwróci�a mi uwag�, �e by	 mo�e nasz syn bierze
ze mnie przyk�ad — ja równie� nigdy nie potrafi�em ust�pi	. Nigdy nie nauczy�
si� skutecznego rozwi�zywania problemów, poniewa� nie mia� odpowiedniego
wzorca.
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Fakty nie s� dla nas zbyt korzystne: je�li rodzice krzycz� na swoje dzieci, jest
bardzo prawdopodobne, �e ich dzieci równie� b�d� podnosi	 g�os. Rodzice,
którzy cz�sto si� obra�aj�, maj� obra�alskie dzieci. Rodzice, którzy wci�� narzekaj�,
zach�caj� w�asne dzieci, aby post�powa�y tak samo. Oczywi�cie nie zawsze tak si�
dzieje, ale na pewno znacznie cz��ciej, ni� gdyby rodzice bardziej uwa�ali na swoje
zachowanie. Jest jeszcze mo�liwy drugi wariant: dziecko popada w przeciwn�
skrajno�	. Zamiast z�o�ci	 si�, tak jak Wy (za�ó�my), zamyka si� w sobie, gdy
widzi, �e inni wokó� niego si� denerwuj�. Je�eli zale�y Wam na tym, �eby Wasze
dziecko umia�o sobie radzi	 z nastrojami, musicie pokaza	 mu, �e panujecie nad
w�asnymi. To Wasza szansa, �eby da	 mu dobry przyk�ad i stworzy	 �a�cuch
pozytywnych zachowa� dla ca�ej rodziny.

FAKTY NIE S� DLA NAS ZBYT KORZYSTNE:
JE�LI RODZICE KRZYCZ� NA SWOJE DZIECI,

ICH DZIECI RÓWNIE� B	D� PODNOSI� G�OS.

REGU�A 26
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Nawyki �ywieniowe,
które teraz mu wpajacie,
zostan mu na ca
e �ycie
Nie chc� Was uczy	, jak powinni�cie karmi	 swoje dziecko. Nie znam si� na
tym. Mo�e jeste�cie weganami, a mo�e jeste�cie uzale�nieni od p�czków (je�li tak,
to ca�kowicie Was rozumiem) albo macie fobi� na punkcie lucerny. To Wy
decydujecie, jak powinno od�ywia	 si� Wasze dziecko. Do wyboru macie wiele
zdrowych diet (a tak�e niezdrowych, których powinni�cie unika	 — nale�y do
nich, niestety, objadanie si� p�czkami).

Bez wzgl�du na to, jak karmicie swoje dziecko, musicie pami�ta	, �e jego obecne
przyzwyczajenia zwi�zane z od�ywianiem szybko zamieni� si� w nawyki, z którymi
trudno b�dzie mu zerwa	 w przysz�o�ci, dlatego zadbajcie o to, �eby od�ywia�o si�
prawid�owo. Prawid�owo, czyli tak, �eby mog�o cieszy	 si� zdrowiem w doros�ym
�yciu.

OBECNE PRZYZWYCZAJENIA
WASZEGO DZIECKA ZWI�ZANE

Z OD�YWIANIEM SZYBKO ZAMIENI� SI	
W NAWYKI, Z KTÓRYMI TRUDNO

B	DZIE MU ZERWA� W PRZYSZ�O�CI.
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Dorasta�em w czasach, kiedy nawyki �ywieniowe by�y zupe�nie inne. Pokolenie
mojej mamy zazna�o wojny; jedzenie wówczas by�o racjonowane, a oty�o�	 nale-
�a�a do rzadko�ci. W efekcie mama �ywi�a mnie w taki sposób, który wed�ug niej
by� dla mnie najlepszy, ale — jak si� pó�niej okaza�o — pod pewnymi wzgl�dami
by� po prostu szkodliwy.

Oto przyk�ad: zawsze musia�em zje�	 wszystko, co by�o na talerzu. Nie wolno mi
by�o odej�	 od sto�u, dopóki nie zjad�em ca�ego obiadu. Dopóki by�em ma�ym
ch�opcem i moje porcje by�y ma�e, ta metoda by�a skuteczna. Jednak pó�niej
zacz��em zbyt szybko przybiera	 na wadze. A gdy chcia�em schudn�	, nie po-
trafi�em ju� zostawi	 jedzenia na talerzu. Teraz ka�� moim dzieciom zje�	 to,
co na�o�y�y sobie na talerz, ale je�eli wezm� zdecydowanie za du�o, pozwalam
im zostawi	 resztki.

Oto kolejny przyk�ad. Jako dziecko nie mog�em dosta	 puddingu, dopóki nie
zjad�em g�ównego dania. Czego to mnie nauczy�o? Koncentrowa�em si� na tych
s�odkich, ci��kostrawnych deserach, traktuj�c obiad jak �rodek do s�odkiego,
upragnionego celu. To równie� nie wp�yn��o pozytywnie na moj� wag�, zapew-
niam Was. Jak post�puj� w tej kwestii ze swoimi dzie	mi? Prawie nigdy nie
jemy puddingu, z wyj�tkiem sytuacji, gdy przychodz� do nas go�cie. A i wtedy
moje dzieci nie s� zobligowane do zjedzenia ca�ego g�ównego dania.

A co powiecie na ten przyk�ad? Zawsze gdy si� skaleczy�em, mama dawa�a mi
cukierka — podobnie nagradza�a mnie za dobre zachowanie. To kolejny nawyk,
który sta� si� kamieniem u mojej szyi. Zawsze, gdy czuj� si� przygn�biony, po-
prawiam sobie nastrój batonikiem Mars. Obieca�em sobie, �e gdy sko�cz� pisa	
t� cz��	 Regu�, b�d� móg� zje�	 kawa�ek ciasta.

A jakie wzorce Wy wyznaczyli�cie dla swoich dzieci? Mo�e nie maj� one gene-
tycznych sk�onno�ci do tycia, a z�a dieta nie wp�ynie negatywnie na ich zdrowie.
Mo�e Waszym dzieciom potrzebne s� zupe�nie inne nawyki �ywieniowe ni�
moim. Mo�e macie lepsze pomys�y na to, �eby unikn�	 b��dów, które przed
chwil� opisa�em. Nie jestem ekspertem w tych sprawach. Twierdz� tylko, �e ro-
dzice musz� by	 �wiadomi tego, jakie nawyki wpajaj� swoim dzieciom, i dba	
o to, �eby ich pociechy zdrowo si� od�ywia�y.

REGU�A 27
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Komunikujcie si�

Wy��czenie dzieci z procesów decyzyjnych przychodzi nam, rodzicom, bardzo �a-
two. Przecie� s� ma�e i jeszcze nic nie rozumiej�. Niestety, gdy b�d� starsze, Wy
b�dziecie mieli ju� nawyk nieinformowania ich o podejmowanych decyzjach,
a zmiana tego przyzwyczajenia przyjdzie Wam z ogromnym trudem. Jednak je�eli
podejmiecie ten wysi�ek, stworzycie zintegrowan� rodzin�, która b�dzie funk-
cjonowa�a g�adko i sprawnie jako zespó� (mo�e nie zawsze, ale na pewno we
wszystkich wa�nych momentach).

Co ja teraz wygaduj�? O jak� komunikacj� mi chodzi? Pozwólcie, �e podam
Wam kilka przyk�adów. Czy zawsze pami�tacie o tym, �eby uprzedzi	 dziecko,
�e spodziewacie si� go�cia? Prawdopodobnie tak — je�li s� podekscytowane
czyj�� wizyt�; ale jak post�pujecie w sytuacjach, gdy ma Was odwiedzi	 kto�, kogo
Wasze dziecko nawet nie zna? Na przyk�ad krawiec, który ma zmierzy	 sof�,
�eby uszy	 na ni� nowe pokrycie, albo fachowiec, który ma naprawi	 pralk�.
Czy wsadzaj�c kilkulatka do samochodu, zawsze mówicie mu, dok�d jedziecie?
Dla Was to jest oczywiste, ale dla niego nie.

CZY WSADZAJ�C KILKULATKA
DO SAMOCHODU, ZAWSZE MÓWICIE MU,

DOK�D JEDZIECIE? DLA WAS
TO JEST OCZYWISTE, ALE DLA NIEGO NIE.
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Nie zapominajcie, �e to dzia�a w obie strony. Tak, musicie informowa	 swój
zespó� o tym, co si� dzieje (a najlepiej równie� wyja�nia	 dlaczego), ale powinni-
�cie równie� prosi	 cz�onków rodziny o opinie i uwa�nie ich wys�ucha	. Czy
konsultujecie z dzieckiem, dok�d pojedziecie na wakacje? Gdy b�dzie mia�o
kilkana�cie lat, prawdopodobnie wyrazi swoj� opini� bez pytania, ale co wtedy,
gdy dziecko ma dopiero 6 albo 7 lat?

Czy rozmawiacie z dzieckiem o tym, �e zamierzacie kupi	 nowy samochód?
Czy pytacie je, co o tym s�dzi? Oczywi�cie, �e nie kupicie lamborghini tylko dla-
tego, �e podoba mu si� ten model, ale mo�ecie je zapyta	, jakie udogodnienia s�
dla niego wa�ne: du�o miejsca z ty�u, baga�nik dachowy na desk� surfingow� czy
szyberdach. Je�eli uwzgl�dnicie jego opini� w wyborze nowego samochodu,
z pewno�ci� sprawicie mu ogromn� przyjemno�	.

Je�li wszystkie wa�ne i mniej wa�ne kwestie konsultujecie z dzieckiem, to gra-
tuluj�. W�a�ciwie to Wy powinni�cie pisa	 t� ksi��k�, a nie ja, poniewa� ja
wci�� czasami zapominam to zrobi	. Wiem jednak, jak wielkie znaczenie ma
dla dziecka to, �e jest traktowane jak pe�noprawny cz�onek rodziny. A prawda
jest taka, �e dziecko potrafi bardzo si� przys�u�y	 w podejmowaniu ró�nych
decyzji. Ma mnóstwo pomys�ów — oczywi�cie wiele z nich nie jest mo�liwych do
zrealizowania, ale spo�ród nich jeste�cie w stanie wy�owi	 bardzo przydatne
sugestie, które same z pewno�ci� nie przysz�yby Wam do g�owy, gdyby�cie nie
zasi�gn�li rady u Waszej pociechy.

REGU�A 28
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Wytyczajc cele,
bd�cie precyzyjni

T� Regu�� zapo�yczy�em ze �wiata biznesu. Bardzo j� sobie ceni�. Dobrzy mene-
d�erowie wci�� wytyczaj� sobie cele i tworz� plany dzia�ania, a nast�pnie d���
do ich realizacji. Gdy szef mówi Wam: „Zwi�kszcie sprzeda�!”, czujecie si� znie-
ch�ceni. Nie macie poj�cia, czy zwi�kszenie sprzeda�y o 10 procent, które osi�-
gn�li�cie w tym miesi�cu, zadziwi go czy rozczaruje. Co wi�cej, macie wra�enie,
�e Wasz szef równie� nie wie, jak powinien zareagowa	 na taki wynik — w prze-
ciwnym razie powiedzia�by Wam wprost: „Zwi�kszcie sprzeda� o 10 procent!”.

A zatem wszyscy wiemy, �e wytyczanie jasnych celów przynosi same korzy�ci:
wiemy, czego si� od nas oczekuje, i mamy poczucie, �e nasz szef jest �ywo za-
interesowany naszymi wynikami. Dlaczego zatem mówicie swojemu dziecku:
„Posprz�taj ten ba�agan w pokoju” albo „Powiniene� cz��ciej zadba	 o królika”,
albo „Nie sied� tyle czasu przed komputerem”?

Zdajecie sobie spraw�, �e te s�owa brzmi� tak, jakby ca�a sprawa niewiele Was
obchodzi�a? Co brzmi bardziej przekonuj�co: „Nie sied� tyle czasu przed kompu-
terem” czy „Twój limit na komputer to dwie godziny dziennie”? Który ko-
munikat jest bardziej zrozumia�y dla dziecka?

Czasami problem polega na tym, �e niewystarczaj�co si� staramy — a czasa-
mi po prostu nie bierzemy pod uwag� tego, �e dziecko mo�e nie zrozumie	, o co
nam chodzi. Stwierdzenie „Powiniene� cz��ciej zadba	 o królika” by	 mo�e jest
dla Was oczywiste, ale dziecko mo�e mie	 problemy ze zrozumieniem Waszego
polecenia. Czy ma sprz�ta	 klatk� raz w tygodniu, czy raz na miesi�c? Czy po-
winno dawa	 królikowi �wie�e sianko dwa razy w tygodniu, a trociny zmienia	
tylko raz na dwa tygodnie? Musicie wyra�nie okre�li	 Wasze wymagania wobec
dziecka, je�li chcecie zmotywowa	 je do tego, �eby wykona�o Wasze polecenie,
i pokaza	 mu, �e jest dla Was wa�ne — a przede wszystkim, je�li zale�y Wam na
tym, �eby zrobi�o dok�adnie to, o co je prosicie.
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T� Regu�� wprowadzi�em w moim domu kilkana�cie lat temu, gdy poprosi�em
córk�, �eby wysprz�ta�a swój pokój. Gdy po jakim� czasie tam wszed�em, zoba-
czy�em prawie taki sam ba�agan, jak przedtem. Nakrzycza�em na ni�, a ona spoj-
rza�a na mnie naprawd� ura�ona i powiedzia�a: „Ale ja tu sprz�ta�am. Zobacz!”.
Rzeczywi�cie, zabra�a wszystkie rzeczy z pod�ogi… i na tym sko�czy�a porz�dki.
Ale w jej przekonaniu zrobi�a dok�adnie to, o co j� poprosi�em. Wtedy zda�em
sobie spraw� z tego, �e wina le�y po mojej stronie. By�em odpowiedzialny za to,
�e w pokoju córki nadal panowa� ba�agan, a na dodatek jeszcze potraktowa�em
j� bardzo niegrzecznie.

CZASAMI PROBLEM POLEGA NA TYM,
�E NIEWYSTARCZAJ�CO SI	 STARAMY

— A CZASAMI PO PROSTU NIE MY�LIMY.

REGU�A 29
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Nie bd�cie zrz�dami

Niedawno czyta�em ciekawy artyku� o cz�owieku, który bada� zjawisko zrz�dzenia
(ciekawe, jak d�ugo musiano go o to prosi	). Odkry� on, �e je�li suszymy komu�
g�ow�, �eby co� zrobi�, to prawdopodobie�stwo, �e nas pos�ucha, jest mniejsze,
ni� gdyby�my tego nie zrobili.

Jak zatem sk�oni	 dziecko do wykonania okre�lonych zada�, nie zamieniaj�c si�
w zrz�dliwych rodziców? Zrz�dzenie ma to do siebie, �e automatycznie sugeruje
irytacj� — dlatego w�a�nie tak go nie lubimy. Prawdziwe zrz�dy (problem ten
oczywi�cie nie dotyczy Wzorowych rodziców) strofuj� dziecko za to, kim jest,
zamiast skupi	 si� na tym, co zrobi�o. „Nie zamkn��e� drzwi” — to rozs�dna
reprymenda; „Nigdy nie zamykasz drzwi” — to ju� zrz�dzenie. Jeszcze gorszym za-
chowaniem jest pot�pianie kogo� za jego charakter. „Nigdy nie my�lisz o innych”
albo „Jeste� okropn� fajt�ap�”. Je�eli b�dziecie tak traktowa	 swoje dziecko,
osi�gniecie efekt przeciwny do zamierzonego. I nikt nie obwini go za to, �e robi
Wam na przekór.

Nie ma potrzeby u�ywania irytuj�cego tonu ani stosowania osobistych ucieczek.
Wystarczy, �e stanowczo wyrazicie swoj� pro�b� i poinformujecie dziecko, co si�
stanie, je�eli jej nie spe�ni. Na przyk�ad: „Prosz�, odrób lekcje. Je�li nie zd��ysz do
18.00, wy��cz� twój komputer i nie b�dziesz móg� go w��czy	, dopóki nie sko�-
czysz”. Potem nie wracajcie do tematu a� do 18.00. Je�li dziecko nie spe�ni
Waszego warunku, wy��czcie mu komputer. Je�eli zawsze b�dziecie tak post�-
powa	, Wasze dziecko szybko zrozumie, �e Wasze pogró�ki to nie s� �arty.

Kiedy� odwiedzi�em znajomych w porze lanczu. Stó� kuchenny, przy którym
mieli�my zje�	 posi�ek, by� przykryty dzieci�cymi zabawkami, rysunkami, s�ody-
czami, klockami lego, kartami do gry i ró�nymi innymi bibelotami. Zapropono-
wa�em (nieco zdenerwowany), �e to posprz�tam. „O, nie”, odpowiedzia�a go-
spodyni. „Nie trzeba. Dzieci si� tym zajm�”. Zastanawia�em si�, w jaki sposób ta
kobieta zamierza zmusi	 dzieci, �eby posprz�ta�y stó�, zanim ugotuj� si� warzywa
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— przecie� jej pociechy by�y zaj�te czym� innym. Tymczasem ona stan��a
w drzwiach kuchennych i weso�ym g�osem zawo�a�a: „Wszystko, co le�y na
stole kuchennym, za 10 minut wyl�duje w �mietniku!”. Dzieci najwyra�niej
by�y zaznajomione z t� metod� i dobrze wiedzia�y, �e ich matka nie blefuje.
Natychmiast przybieg�y do kuchni, a 5 minut pó�niej stó� by� opró�niony
z wszelkich zabawek. Obesz�o si� bez zrz�dzenia, a my mogli�my w spokoju zje�	
lancz. Moja znajoma wypowiedzia�a swoj� pro�b� tylko raz, poniewa� wiedzia�a,
�e jej dzieci maj� �wiadomo�	 tego, co si� stanie, je�li j� zignoruj�.

NIE MA POTRZEBY U�YWANIA
IRYTUJ�CEGO TONU ANI STOSOWANIA

OSOBISTYCH UCIECZEK.

Jest jeszcze jedna rzecz, któr� chcia�bym powiedzie	 na temat zrz�dzenia. Dzieci
potrzebuj� wielu lat na to, �eby nauczy	 si� okre�lonych prac, dlatego nierozs�dne
jest wymaganie od nich, �eby pami�ta�y o swoich obowi�zkach. Zamiast dener-
wowa	 si� na dziecko, �e po raz kolejny zapomnia�o nakarmi	 chomika, oprzyj-
cie si� pokusie zrz�dzenia i pogód�cie si� z faktami. Jego zadaniem jest karmienie
chomika, a Waszym — przypominanie mu o tym obowi�zku. Je�eli to zrozumie-
cie, atmosfera w Waszym domu zrobi si� o wiele przyjemniejsza. Pozostanie
tylko kwestia tego, kto Wam przypomni o tym, �e trzeba nakarmi	 nieszcz�snego
chomika.
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