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Rozdział 1

pOWitANiE DZiECKA 

CO tRZEbA WiEDZiEć  
W piERWSZyCh miESiąCACh żyCiA DZiECKA

Narodziny dziecka to doniosłe wydarzenie, przeło
mowa chwila, niezapomniana dla tych, którzy jej 
doświadczyli. Przyszli rodzice mogą być zaskocze
ni, że pojawi się u nich dziecko, lub też szczęśli
wi, że dni, kiedy niecierpliwie oczekiwali na pozy
tywny wynik testu ciążowego oraz na koniec ko
lejnych „prób”, są już za nimi. Tak czy inaczej, nie 
da się zignorować tej wiadomości – twoje sponta
niczne, niezależne życie zmieni się: będziesz mieć 
dziecko. 

Większość dorosłych odkrywa, że niezależnie od tego, jak bardzo 
kochane i wyczekane jest niemowlę, pojawienie się dziecka w rodzinie 
przynosi zmiany i wymaga oswojenia się z nimi, przyzwyczajenia się do 
nich. Relacje pomiędzy dorosłymi dostosowują się do nowej rzeczywis
tości i uelastyczniają tak, aby zrobić miejsce nowemu członkowi ich ro
dziny. Zmieniają się harmonogramy i plany, tak samo jak zmienia się 
ciało matki. Niemowlęta bywają kłopotliwymi małymi ludźmi, którzy 
działają według sobie tylko znanych zasad – i każde ma ich włas  ny, wy
jątkowy zestaw.

Niektórzy rodzice zostają obdarowani „łatwym” niemowlęciem i są 
w późniejszym czasie zdziwieni, że ich kolejne dziecko nie jest już tak 
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„łatwe”. Inni zaczynają swoją przygodę rodzicielską z  tzw. 
niemowlęciem wymagającym i  są mile zaskoczeni drugim, 
„łatwiejszym” dzieckiem. 

Pierwsze kilka miesięcy z dzieckiem może być wyczerpu
jące, ekscytujące i jednocześnie pełne wyzwań. Pewnie trud
no w to uwierzyć, ale kiedyś spojrzysz na te pełne wyma
gań dni i bezsenne noce z nostalgią, zdawszy sobie sprawę 
z tego, jak szybko wyrosło twoje dziecko. Jednak w tym mo
mencie takie rozmyślania wydają się odległą przyszłością. 

PRZYGOTOWUJĄC SIĘ NA PRZYJĘCIE DZIECKA

Zamknij na chwilę oczy i wróć do momentu, kiedy po raz pierwszy uj
rzeliście twarz swojego nowo narodzonego dziecka. Pewnie była czer
wona, gładka lub pomarszczona, jednak prawdopodobnie czuliście 
się tak, jakbyście w  życiu nie widzieli nic piękniejszego i  nie słysze
li nic wspanialszego niż pierwszy płacz dziecka. Pisarze i malarze pró
bowali uchwycić magię pierwszych chwil życia, ale ani słowa, ani obra
zy nie są w stanie oddać tego, co dzieje się wówczas między rodzicem 
a dzieckiem.

Dla większości rodziców miesiące poprzedzające ten cudowny mo
ment narodzin dziecka wypełnione są planami, marzeniami, kilkoma 
zmartwieniami. W  chwilach zamyślenia zastanawialiście się pewnie, 
czy będziecie dobrymi rodzicami, czy będziecie wiedzieć, co robić, czy 
z dzieckiem będzie wszystko w porządku. Pary, które oczekują dziecka, 
często bez końca rozmawiają o sprawach związanych z ubrankami, pie
luchami, karmieniem piersią, o sposobie karmienia, o tym, czy przygo
towywać posiłki dla dziecka w domu, czy też kupować gotowe. Godzi
nami dyskutują o wyborze imion, wypowiadając je na głos, aby spraw
dzić, jak brzmią. 

Przyszli rodzice kupują niesamowitą ilość malutkich ubranek oraz 
tajemniczych przedmiotów o  dziwnych nazwach, na przykład becik, 
jak też są nimi obdarowywani. Zastanawiają się, czy będą wiedzieć, co 
z  tym wszystkim zrobić (zarówno z niemowlęciem, jak i  kocykiem), 
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kiedy nadejdzie ten moment. Kupują i wymyślają fascynujące gadże
ty dla niemowląt: foteliki samochodowe, kołyski, smoczki, buteleczki, 
laktatory czy elektroniczne niańki. Dziadkowie komentują te wszyst
kie zakupy, mówiąc, że miliony dzieci wychowano bez takich wymyśl
nych wynalazków, lub też pędzą do sklepów, aby kupić ich jeszcze wię
cej. W epoce konsumpcjonizmu, z tyloma uroczymi ubrankami i róż
norodnością kuszącego wyposażenia, kto mógłby się im oprzeć? Okres 
oczekiwania to czas niekończących się wyobrażeń, czas nadziei i zasta
nawiania się. 

WYOBRAŻENIA A RZECZYWISTOŚĆ

Kiedy jednak przywieziesz bezradne, malutkie zawiniątko ze szpitala do 
domu, wyobrażenia mogą nieco zblaknąć w ostrym świetle rzeczywisto
ści. Noworodek płacze, czasami przez wiele godzin, i to ty masz znaleźć 
odpowiedź na pytanie: dlaczego. Albo też przesypia cały dzień, a całą 
noc radośnie gaworzy, ku przerażeniu swoich niewyspanych rodziców. 
Czasem może się wydawać, że dzieci rodzą się ze swoistym czujnikiem, 
który pozwala im precyzyjnie określić, kiedy ich mama chciałaby coś 
zjeść, i wtedy natychmiast uruchamiają swoje własne potrzeby. Dziec
ku ulewa się akurat wtedy, gdy mama jest gotowa do wyjścia, może wy
próżniać się kilka razy w ciągu jednej nocy lub też płakać ze złością, kie
dy chcemy je oddać chętnym do opieki krewnym. 

Od pierwszych chwil rodzicielstwo może przerodzić się w  lawinę 
pytań, niepokoju i frustracji, jak również w niesamowite źródło miłości 
i radości. W miarę jak nasze cudowne niemowlę się rozwija, życie może 
zmienić się w pozornie niekończący się ciąg decyzji, wyzwań i pomy
słów do sprawdzenia.

Gdy twoje dziecko podrośnie, ludzie w miejscach publicznych mogą 
zacząć się porozumiewawczo uśmiechać lub mówić o „buncie dwulat
ka”. Wielu rodziców ma wrażenie, że są całkowicie na łasce rozkoszne
go małego tyrana, jakim stało się ich niemowlę, podczas gdy inni wy
dają się pewnie i z łatwością radzić sobie z napadami złości czy ciągłym 
przerywaniem. 
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SKĄD BĘDĘ WIEDZIEĆ, CO ROBIĆ? 

Większość z nas uczy się umiejętności rodzicielskich albo od swoich ro
dziców, albo metodą prób i błędów. Może nam się nie podobać sposób, 
w jaki sami byliśmy wychowywani, i przyrzekamy sobie, że nasze dzie
ci będą wychowywane inaczej, lub też przyglądamy się innym rodzi
com i nie zgadzamy się z ich wyborami (ocenianie decyzji innych rodzi
ców stało się międzynarodową rozrywką). Co zatem powinniśmy robić 
w zamian? Nie chcesz być zbyt zasadniczym rodzicem, ale czy pobłażli
wość to jedyna alternatywa? Nie chcesz być też rodzicem zbyt kontrolu
jącym – ale jak w takim razie zadbać o porządek i konsekwencję? Pew
nie martwisz się, że twoje pomyłki będą zbyt wiele kosztować. 

Masz prawdopodobnie wiele pytań. Dawać dziecku klapsy czy też 
nie? Jeśli klapsy są w porządku, to jak szybko powinniśmy zacząć? Jak 
mam porozumiewać się z  niemowlęciem, które nie rozumie jeszcze 
słów? Jak skłonić dziecko do słuchania? Jak mam poradzić sobie z pro
wokującym dzieckiem? Na jakiej podstawie mam decydować, co na
prawdę jest ważne? Jak mogę pomóc dziecku rozwijać poczucie własnej 
wartości, jednocześnie ucząc je odpowiedzialności, uczciwości i  życz
liwości? Jak dbać o siebie, tak abyśmy potrafili się relaksować i cieszyć 
tym doświadczeniem? 

Źródła porad są wszędzie: dziadkowie, wujowie i  ciotki (a  nawet 
pani stojąca za tobą w kolejce w  spożywczym) – wszyscy będą mieli 
wiele podpowiedzi. Ale czyja jest tą właściwą? Nawet „eksperci” od wy
chowywania dzieci przedstawiają sprzeczne teorie. Niektórzy sugeru
ją karanie (nieudolnie opakowując je w formę logicznych konsekwen
cji), podczas gdy inni (włączając autorki oraz najnowsze badania nad 
mózgiem) sugerują, że karanie jest nieskuteczne. Niektórzy twierdzą, 
że nagrody są ważne. Inni (włączając autorki oraz wielu badaczy) wie
rzą, że nagrody obniżają poczucie własnej wartości i uczą manipulacji 
zamiast wartościowych umiejętności społecznych i życiowych. Jako au
torki tej książki i jako rodzice mamy nadzieję, że znajdziesz w niniejszej 
publikacji odpowiedzi na swoje pytania i że będą one miały dla ciebie 
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sens, a także, że odnajdziesz tutaj wskazówki, które pomogą ci korzy
stać z własnej mądrości, kreatywności oraz znajomości swojego dziecka 
i wykroczyć poza to, co można przeczytać.

Książka ta przeznaczona jest zarówno dla rodziców, jak i innych osób, 
które uczestniczą w wychowywaniu dziecka: wychowawców w żłobkach 
i przedszkolach, niań, opiekunek i krewnych. Podane w książce przy
kłady z życia domowego oraz ze żłobków pokazują, jak można stosować 
zasady pozytywnej dyscypliny we wszystkich aspektach życia dziecka1. 
Wszędzie tam, gdzie to potrzebne, znajdują się informacje na temat roz
woju dziecka oraz badań, wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób niemow
lęta i małe dzieci rozwijają się i uczą. Ponieważ wspólne rozumienie, jak 
wychowywać dziecko, może być niezwykle pomocne dla wszystkich do
rosłych, którzy mają wpływ na życie dziecka, być może zechcesz podzie
lić się tą książką z kadrą w żłobku czy przedszkolu, z nianią albo inny
mi członkami rodziny. 

TWOJA RODZINA 

Każda rodzina, tak jak każde dziecko, jest inna. Nie 
wszystkie dzieci przychodzą na świat w pełnej rodzi
nie, z domem na przedmieściach, dwoma samocho
dami i  psem. Twoja rodzina może rzeczywiście tak 
wyglądać lub też może znacząco się od niej różnić. 
Być może jesteś rodzicem samotnie wychowującym 
dziecko z powodu śmierci albo rozwodu lub też dla
tego, że nigdy nie zawarliście związku małżeńskiego. Może być tak, że 
ty i twój partner lub twoja partnerka macie dzieci z poprzednich związ
ków oraz dziecko z waszego związku; być może mieszkasz ze swoimi ro
dzicami czy innymi krewnymi; a może dzielisz dom z przyjaciółmi i ich 
dziećmi. Może jesteś częścią społeczności LGBT lub konkretnej grupy 
etnicznej z własnymi cennymi tradycjami. Ostatecznie jednak to, co się 

1 Jeśli masz konkretne pytania dotyczące opieki przedszkolnej, zapraszamy do zapoznania 
się z książką Pozytywna dyscyplina dla opiekunów przedszkolnych Jane Nelsen i Cheryl Erwin 
(New York: Three Rivers Press, 2002).
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liczy, to relacja, jaką budujesz z własnym dzieckiem, i twoje zaangażo
wanie w pełne szacunku i efektywne rodzicielstwo. 

Mówi się, że rodzina to krąg osób, które wzajemnie się kochają. Bez 
względu na kształt twojej rodziny pamiętaj, że będzie ona taka, jaką 
odważysz się stworzyć. Dzięki mądrości, cierpliwości i miłości może 
powstać taki dom, w którym twoje dziecko będzie się czuło bezpiecz
nie, pewnie, będzie czuło, że może dorastać i  się uczyć, gdzie będzie 
czuć się odpowiedzialną, pełną szacunku, możliwości i zdolności oso
bą – i gdzie ty odnajdziesz radość w roli rodzica.

CZEGO CHCESZ DLA SWOJEGO DZIECKA?  
WIELOLETNIA PERSPEKTYWA

Życie z aktywnym małym dzieckiem może sprawiać, że czujesz się jak 
w pędzącym pociągu, nad którym nikt nie ma kontroli. Dni umykają, 
każdy wypełniony nowymi cudami, nowymi odkryciami i nowymi kry
zysami. Rodzice często muszą biec, aby nadążyć za swoimi małymi la
toroślami, i czasem mają naprawdę mało czasu na przemyślane plano
wanie. Zatrzymaj się jednak na chwilę i zastanów: czy nie byłoby lepiej 
rozpocząć przygodę z rodzicielstwem, mając kilka pomysłów na to, do
kąd chce się dojść, co chce się osiągnąć?

Być może jedna z mądrzejszych rzeczy, jakie możesz teraz zrobić, 
to właśnie zatrzymać się na chwilę i zadać sobie ważne pytanie: „Cze
go tak naprawdę chcę dla swojego dziecka?”. Jak już twoje niemowlę, 
małe dziecko, przedszkolak wyrośnie na dorosłego (na tyle, na ile jesteś 
w stanie to sobie teraz wyobrazić), jakich cech i przymiotów charak
teru dla niego pragniesz? Być może chcesz, aby twoje dziecko rozwija
ło odpowiedzialność, odporność, uczciwość, współczucie, samodziel
ność, odwagę i wdzięczność – lista każdego rodzica będzie nieco inna. 
To, co naprawdę się liczy, to fakt, że od pierwszych chwil życia dziec
ka każda decyzja, którą jako rodzic podejmiesz, pomoże kształtować 
jego przyszłość. Każde działanie, jakie podejmiesz – to, czy uderzysz 
dziecko po rękach, czy nie, kiedy sięga po delikatny przedmiot, w jaki 
sposób poradzisz sobie z rozrzucanym po całej kuchni jedzeniem, jak 
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odpowiesz na zachcianki czy żądania związane z porą snu – może albo 
wspierać, albo zniechęcać dziecko do rozwijania tych wybranych cech. 
Twoje dziecko nieustannie podejmuje decyzje dotyczące siebie, świata 
oraz tego, w jaki sposób może odnaleźć przynależność i poczucie zna
czenia w tym świecie. Decyzje te opierają się na tym, jak dziecko zin
terpretuje swoje doświadczenia, a tworzą one swego rodzaju strategię 
życiową. Twoje działania i przekonania będą miały ogromny wpływ na 
jego wybory. 

Ta myśl wydaje się przytłaczać wielu rodziców. Pewnie zastanawiasz 
się: „A co, jeśli popełnię błąd? Skąd mam wiedzieć, co robić?”. Pamiętaj 
jednak, że błędy nie są porażką nie do pokonania, ale są wspaniałą okazją 
do nauki (postrzeganie błędów jako doskonałej okazji do nauki to jeden 
z fundamentów pozytywnej dyscypliny). Próba ochrony dziecka przed 
wszelkimi błędami szkodzi uczeniu się przez nie odporności i rozwija
niu potencjału. Zarówno ty, jak i twoje dziecko popełnicie po drodze 
masę błędów, ale nie muszą one być szkodami nie do naprawienia, jeśli 
tylko zechcecie się wspólnie na nich uczyć. Najwartościowszymi narzę
dziami rodzicielskimi, jakie już masz, są: miłość do dziecka, twoja we
wnętrzna mądrość i zdrowy rozsądek. Zaufanie tym instynktom pomo
że ci podążać ścieżką pomyślnego rodzicielstwa. 

Pamiętaj też, że dzieci, zwłaszcza te bardzo malutkie, uczą się przez 
oglądanie i naśladowanie tego, co dzieje się wokół nich. Twoje maleń
stwo nie tylko nauczy się, jak odkurzać czy zmywać naczynia w  taki 
sposób, jak robią to mama, tata czy dziadkowie, ale będzie także naśla
dować wartości, według których żyjesz, takie jak uczciwość, życzliwość 
i  sprawiedliwość. Kiedy popełniwszy błąd, potraktujesz go jako oka
zję do nauki, twoje dzieci również będą miały ta
kie podejście. Niech twoje działania jako rodzica 
uczą twoje dzieci tego, że są kochane i szanowa
ne, że wybory (nie te narzucone przez ciebie, ale 
te, które pomagasz zgłębiać dziecku) mają swo
je konsekwencje oraz że dom jest bezpiecznym 
i cudownym miejscem do życia. 
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SŁOWO O MIŁOŚCI 

Wiele rzeczy robi się dla dzieci (lub też się ich dzieciom odmawia) 
w imię miłości. „Daję moim dzieciom klapsy, ponieważ je kocham” –  
mówią rodzice. Lub: „Ratuję i nadmiernie chronię moje dzieci, bo je 
kocham”. „Kocham moje dzieci, więc nie będę im za bardzo poma
gać – muszą się nauczyć, że świat jest wymagający”. „Zmuszam moje 
dzieci (do korzystania z toalety, wczesnej nauki czytania, do aktywności 
sportowej, do doskonałych wyników w nauce), ponieważ je kocham”. 
„Dużo pracuję, ponieważ kocham moje dzieci i chcę, aby miały wszyst
ko to, czego ja nigdy nie miałam/nie miałem”. „Podejmuję decyzje za 
moje dzieci, ponieważ zbyt mocno je kocham, aby ryzykować, że same 
dokonają złego wyboru”. W tej książce będziesz mieć możliwość zgłę
bienia długofalowych efektów swoich działań podejmowanych w imię 
miłości. 

Rodzice często mówią, że są przytłoczeni intensywnością swojej mi
łości do dzieci i że kusi ich, aby okazywać im tę miłość na przykład po
przez robienie, mówienie, a zwłaszcza dawanie wszystkiego, czego tylko 
chcą. Twoje osiemnastomiesięczne dziecko może być rozkoszne i uro
cze teraz, kiedy zabiera twój smartfon, aby na nim pograć. Podśmiewasz 
się, kiedy testuje czteroliterowe słowo, którego nauczyło się od starsze
go brata. A czy nadal będzie to rozkoszne i urocze, gdy twoje dziecko 
w wieku pięciu lat wciąż będzie się tak zachowywać?

W zasadzie to, czy kochasz swoje dziecko, nie podlega dyskusji i nie 
jest kwestionowane. Prawdziwą kwestią pozostaje pytanie, czy potra
fisz okazać tę miłość w sposób, który pielęgnuje odpowiedzialność i po
czucie własnych możliwości, oraz czy zachęcasz swoje dziecko do roz
wijania pełnego potencjału jako wnoszący własny wkład członek spo
łeczności. Koniec końców, większość rodziców uświadamia sobie, że 
autentyczna miłość wymaga od nich, aby kochali swoje dzieci tak, 
by wyznaczać mądre granice, mówić wtedy, kiedy jest to konieczne, 
oraz pomagać im uczyć się żyć pokojowo i z szacunkiem w świecie, 
w którym żyją inni ludzie. 
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STANOWCZO, ELASTYCZNIE I DELIKATNIE

Wyobraź sobie drzewo, jego korzenie sięgające daleko w  głąb ziemi. 
Wysoko nad głowami, na końcach cienkich gałęzi uwite zostało ptasie 
gniazdo. W gnieździe tym znajduje się jedno lub więcej delikatnych ja
jek. Kiedy wieje wiatr, gałęzie drzewa kołyszą się i delikatnie uginają, 
jednak nadal mocno trzymają gniazdo.

Ten obraz delikatności połączonej z  elastycznością i  solidnością 
można w prosty sposób odnieść do zadań rodziców małych dzieci. Sta
nowi on podstawę do założeń, których nauczysz się z tej książki. Mo
żesz stać mocno i pewnie na ziemi (mieć głęboko zakorzenione warto
ści), a  jednocześnie prowadzić swoje dziecko stabilnymi, delikatnymi 
dłońmi i uprzejmym głosem. To niełatwe zadanie; wymaga cierpliwo
ści, energii oraz bezgranicznej nadziei. 

PRZEDEFINIOWANIE „MY” I „JA”:  
WSPARCIE DLA RODZICÓW

Dodanie określenia „rodzic” do definicji, kim jesteś, 
oznacza dodanie szeregu ról i  odpowiedzialności. 
Może to również oznaczać przedefiniowanie niektó
rych dotychczasowych ról. Jedno z badań wykazało, 
że wiele par, które wcześ niej mówiły o sobie „szczęśli
wie poślubieni”, po pojawieniu się w ich życiu dziec
ka doświadcza gwałtownego spadku satysfakcji z mał
żeństwa. Dlaczego?

Z wyzwaniami pierwszych miesięcy i lat najlepiej będą sobie radzić 
rodzice, którzy są zadowoleni, zdrowi i w miarę wypoczęci (bycie zmę
czonym to nieunikniona część wychowywania małych dzieci). Jeśli je
steś rodzicem samotnie wychowującym dziecko, który sam musi sobie 
radzić ze wszystkim, tym bardziej postaraj się o siebie zadbać. Jeśli masz 
partnera, pamiętaj, że ten związek jest fundamentem waszej rodziny – 
inwestuj czas i energię, aby utrzymać go silnym. 
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Pary mogą łatwo stracić z oczu swój związek w niekontrolowanym 
pędzie dbania o swoje dziecko. Mama karmi niemowlę; jej partner czu
je się odstawiony na boczny tor lub lekko zazdrosny – i winny, że do
sięgają go takie uczucia. Jedno z rodziców chciałoby się przytulić, dru
gie czuje się „zbyt zmęczone”. Jedno z rodziców dałoby się poćwiartować 
za kolację w mieście i kino, drugi nie ufa opiekunce lub spędza wieczór 
poza domem, pisząc esemesy co piętnaście minut, aby się upewnić, że 
z dzieckiem wszystko w porządku. A seks? Dziecko wydaje się mieć szó
sty zmysł i głośno informuje, że jest bardzo głodne albo ma pełną pie
luszkę, akurat w momencie, kiedy rodzice chcą się podelektować chwilą 
intymności – i oboje stają na baczność, lekko sfrustrowani. 

Poświęcanie czasu na dbanie o relacje w związku, jak również na za
spokajanie swoich potrzeb to nie egoizm czy fatalne rodzicielstwo – to 
mądrość.

Jeśli nie masz partnera lub partnerki, spotykanie się z innymi doros
łymi dostarczy ci wartościowego zastrzyku energii. Twoje dziecko na
uczy się szanować i cenić potrzeby oraz uczucia innych, przyglądając się 
twoim wyborom.

Zadbaj o to, by co tydzień przeznaczyć czas na rzeczy, które sprawia
ją ci radość oraz pielęgnują twoje zdrowie fizyczne i psychiczne – nie
ważne, czy miałby to być wesoły czas spędzony z  sąsiadami przy fili
żance herbaty, „randka” z partnerem czy też poranny spacer (być może 
z  dzieckiem w  chuście lub w  wózku). Przedefiniowanie „my” i  „ja” 
to bardziej proces niż jednorazowa aktywność intelektualna. Starsze 
dziecko, które czuje smutek, partner, który czuje się ignorowany, i ro
dzic, któremu brakuje dorosłego towarzystwa, to typowe reakcje na 
taką zmianę w rodzinie. To, czego czasem potrzeba, to po prostu czas 
(i przestrzeń) na wyrażenie trudnych emocji, tak aby na nowo rozbłysły 
miłość, radość i poczucie więzi. Pamiętajmy także, że uczucia mogą słu
żyć nam jako użyteczne „przypominajki”, by zadbać o siebie i o tych, 
których kochamy. Szanując emocje swoje i członków rodziny, możecie 
skoncentrować się na poszukaniu rozwiązań problemów, przed którymi 
stajecie, a to z kolei pomoże wam pełniej cieszyć się życiem.



25

POWITANIE DZIECKA

RODZICE, PARTNERZY 

Jeśli jesteś samotnym rodzicem, możesz wychować szczęśliwe, zdrowe 
dziecko w pojedynkę (sięgnij po książkę Pozytywna dyscyplina dla rodzi-
ców samotnie wychowujących dzieci, aby dowiedzieć się więcej na ten te
mat), ale jeśli jesteś szczęściarzem i tworzysz kochający rodzicielski ze
spół, w pełni z tego skorzystaj. 

Wychowywanie własnego dziecka może sprawiać 
więcej przyjemności i  być mniej frustrujące, jeśli sko
rzystasz z zasobów i mądrości osób, którym ufasz i któ
re wspólnie z  tobą dbają o dziecko. Dziadkowie, ciot
ki, wujowie mogą być nieocenionym źródłem wsparcia. 
Twoje dziecko będzie czerpać korzyści z  tego, co każ
da z tych osób zaoferuje, i jednocześnie będzie tworzyć 
wspomnienia na całe życie. Jeśli nie możesz skorzystać 
z pomocy bliskich osób z rodziny czy przyjaciół, warto 
rozważyć inne formy wsparcia2.

Rodzice rzadko będą zgadzać się co do tego, jak wychowywać swo
je dzieci. Jedno z  rodziców będzie wolało stanowczość, podczas gdy 
drugie stawiać będzie na życzliwość i  uprzejmość – a  czasami każde 
z nich będzie popadało w skrajności. Jednym ze świetnych rozwiązań 
jest wspólne przeczytanie tej książki i dyskusja na temat jej treści, tak 
abyście mogli wychowywać swoje dziecko jako współpracujący zespół, 
ucząc się być jednocześnie stanowczymi i uprzejmymi3.

Oprzyjcie się też pokusie szufladkowania zadań związanych z opie
ką nad dzieckiem, tak aby żadne z  rodziców nie poczuło się jak asy
stent drugiego. Czy słyszeliście może, jak matka mówi: „Mój mąż pil
nuje mi dzieci”? Czyż nie jest on również rodzicem tych dzieci? A ta
kie zdania: „Nie wiem, jak ją wykąpać/nakarmić/zmienić jej pieluszkę. 

2 Rozdział 21 zawiera informacje, jak tworzyć grupy wsparcia.
3 Jeśli twój partner nie ma czasu na czytanie książki, może chętnie skorzysta z dwugodzin

nego wykładu Jane Nelsen: „Pozytywna dyscyplina od narodzin do piątego roku życia”, 
dostępnego na www.positivediscipline.com.
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Jej mama jest w  tym ekspertem!”? Pamiętaj: trening sprawi, że bę-
dziecie coraz lepsi w tym, co robicie (niekoniecznie uczyni was mi-
strzami) – a lepsi to już wystarczająco dobrzy. W poprzednich gene
racjach wychowywanie, zwłaszcza niemowląt i małych dzieci, należało 
do zadań kobiety. Jednak współcześnie badania pokazują, że mężczyźni 
mocno angażują się we wszystkie aspekty wychowywania małych dzie
ci – a dzieci są tego beneficjentami.

Mądrzy rodzice wiedzą, że wychowanie to wspólna sprawa, i  je
śli tak do tego podchodzą, to prawdziwymi zwycięzcami są ich dzieci. 
Oczywiście rodzice, dziadkowie czy inni opiekunowie mają różne sty
le wychowawcze. Dobra wiadomość jest taka, że te różnice mogą być 
prawdziwą zaletą dla twojego dziecka, ponieważ nauczy się ono umie
jętności komunikacji z różnymi ludźmi. Dzieci często uczą się zmieniać 

KOLKA
Niektóre dzieci wydają się marudzić, płakać czy wręcz krzyczeć bez 
przerwy przez dłuższy czas bez żadnego wyraźnego powodu, zwłasz-
cza w okolicach pory obiadowej. Jeśli twoje dziecko mocno płacze, 
skontaktuj się z lekarzem, aby upewnić się, że nie ma żadnej medycz-
nej przyczyny takiego zachowania. Wielokrotnie lekarz powie, że „nie 
ma się czym martwić, to nic poważnego – to po prostu kolka”. Dobrze 
jest się dowiedzieć, że nie ma żadnego fizycznego zagrożenia dla two-
jego dziecka, lecz to nadal niezwykle frustrujące, kiedy masz wraże-
nie, że nie możesz nic zrobić, by je pocieszyć.
A  czym właściwie jest kolka? Wydaje się, że nikt tego nie wie. Kli-
nika Mayo (www.mayoclinic.com) opisuje kolkę jako płacz zdrowego, 
dobrze odżywionego dziecka trwający dłużej niż 3 godziny dziennie, 
pojawiający się 3 dni w tygodniu, przez więcej niż 3 tygodnie. Dzie-
ci z tendencją do kolek mogą wydawać się nieukojone (i często pod-
ciągają wysoko nóżki, jak w ogromnym bólu). Co możesz zrobić? Po 
pierwsze pamiętaj, że to nie trwa wiecznie. Nie szukaj winnych. Sta-
raj się zachować spokój i poczucie więzi z dzieckiem, gdy będziesz je 
huśtać, czekać, aż mu się odbije, spacerować z nim na rękach. Mo-
żesz dać dziecku smoczek, ciasno obejmując ramionami mały brzu-
szek (ale nie za ciasno). Niestety żadna z tych metod nie gwarantuje 
efektu na długo. To, co wtedy pomaga, to pomoc partnera lub krewne-
go, który na zmianę z tobą będzie się opiekować płaczącym malusz-
kiem w tej trudnej sytuacji.
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swoje zachowanie w zależności od stylu wychowania, z którym się spo
tykają. Jest to szczególnie widoczne w  sposobach, jak kobiety i męż
czyźni wchodzą w interakcje i radzą sobie z dziećmi.

Patrz, jak mama wita się ze swoim dzieckiem. Pewnie otula ramio
nami małego Justina albo przytula do piersi malutką Megan i zasypu
je jej delikatną główkę pocałunkami. A teraz patrz, w jaki sposób wita 
się z tymi samymi dziećmi tata. Woła „cześć” do Justina i podrzuca go 
w powietrze na długość ramienia, aż dziecko zaczyna piszczeć i chicho
tać z radości. Jego przywitanie z Megan to najczęściej „brzuszki pier
dziuszki”, aż mała zacznie zwijać się ze śmiechu i przyjemności. Obie 
strategie – stosowanie aktywnych lub opiekuńczych interakcji – przy
noszą wyjątkowe korzyści.

Stymulacja fizyczna jest bardzo ważna dla rozwoju mózgu i zachęca 
do podejmowania ryzyka. (Uwaga: NIGDY nie potrząsaj i nie podrzucaj 
niemowlęciem, NIGDY też nie zostawiaj główki bez podparcia! Pamiętaj, 
że gilgotanie dla małego dziecka może być jak tortura, nawet jeśli się śmie-
je – do pierwszych łez).

Przytulanie zwiększa poczucie dobrostanu dziecka, 
jego poczucie bezpieczeństwa. Badania pokazują rów
nież, że jeśli ojcowie angażują się w zabawę z niemow
lętami i małymi dziećmi, pomagają im budować sa
moświadomość („Czy to jest zabawne?”, „Czy jestem 
już zmęczona?”, „Jak mu dać znać, że chcę już prze
stać?”) oraz wspierają proces komunikowania przez nie 
swoich uczuć i potrzeb dorosłym wokół nich. 

Jeśli dostroisz się do swojego dziecka i  będziesz 
zwracać uwagę na jego wskazówki oraz sygnały, będziesz w stanie de
cydować, w  jaki sposób najlepiej okazać dziecku, że jest dla ciebie 
ważne, i dać mu poczucie więzi. Będziesz też w stanie właściwie od
powiadać na jego potrzeby. 
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SPANIE: „CIII… DZIECKO ŚPI!”

Jednym z pierwszych wyzwań, z jakimi borykają się świeżo upieczeni 
rodzice, jest kwestia pomocy dziecku w stworzeniu stałego rytmu spa
nia. Większość niemowląt pierwsze kilka miesięcy życia spędza, śpiąc, 
rzadko czuwając – choć może trudno w to uwierzyć. Walki o zasypianie 
można uniknąć, jeśli pozwolisz dziecku, w miarę możliwości jak naj
wcześniej, nauczyć się zasypiać samodzielnie. Oznacza to, że odkładasz 
dziecko do łóżeczka, zanim zaśnie (wiemy, że nie zawsze jest to możliwe 
w przypadku niemowlaków, które zapadają w drzemkę lub sen po za
ledwie kilku łykach mleka z piersi czy butelki, jednak poczynienie tego 
wysiłku pomoże dziecku nabyć zdrowych nawyków związanych z zasy
pianiem).

Niektórzy rodzice obawiają się, że odkładając senne lub śpiące 
dziecko, mogą je obudzić, natomiast obudzenie dziecka i pozwolenie 
mu na ponowne zaśnięcie po małym zamieszaniu jest w porządku. Do
rośli często próbują wziąć odpowiedzialność za sen dziecka i tak zarzą
dzają otoczeniem, aby pozwolić mu spać („Cicho, dziecko śpi!” – szep
czą teatralnie); potem czują się winni czy sfrustrowani, kiedy nie mogą 
zapewnić dziecku nieprzerwanej drzemki. 

Zrób, co w twojej mocy, aby jak najwcześniej stworzyć dobre na
wyki związane z zasypianiem, mając jednocześnie na uwadze, że przez 
pierwsze miesiące życia (miesiąc lub dwa) „harmonogram” niemowlę
cia jest często nieprzewidywalny (temat snu omówimy bardziej szcze
gółowo w rozdziale 13).

KARMIENIE PIERSIĄ

Karmienie to kolejne z wielu wyzwań, z jakimi przyjdzie ci się zmierzyć 
po narodzinach dziecka. Nie wszystkie matki mają możliwość karmie
nia piersią (a niektóre same z niego rezygnują), ale wciąż mogą budo
wać silną więź z dzieckiem, bez względu na sposób karmienia. Jedno
cześnie wciąż wiele mam chce karmić piersią lub też uważa, że powin
ny to robić, a potem się okazuje, że jest to trudniejsze, niż oczekiwały. 
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Przeczytaj historię Jane o karmieniu piersią jej pierw
szego dziecka:

Jak ja żałuję, że nie miałam od początku większej 
wiedzy na temat karmienia piersią. Sprawiłam so-
bie i moim dzieciom tyle bólu, w miarę jak się tego 
uczyłam. Moje pierwsze dziecko urodziło się w cza-
sach, kiedy lekarze zalecali ścisły reżim żywieniowy, 
co cztery godziny. Założyłam, że wiedzą, co mówią. 
Malutki Terry ssał krótko pierś i zasypiał. Popołudniami często budził 
się po godzinie i zaczynał płakać. Myślałam wtedy: „O nie! Jeszcze trzy 
godziny do kolejnej pory karmienia…”. Chodziłam z nim na rękach, 
próbując go uspokoić, ale on coraz głośniej płakał, wręcz krzyczał. Pró-
bowałam dawać mu smoczek, wodę. Pomagało tylko na chwilę i zaraz 
znowu krzyczał. (Teraz nawet sama myśl o tym jest dla mnie bolesna). 
W końcu po dwóch godzinach „oszukiwałam” i karmiłam synka, za-
nim nadeszła „właściwa” pora karmienia – czwarta godzina. Wyczer-
pany płaczem, ssał minutę, dwie i znowu zasypiał. Byłam tak onieśmie-
lona radami lekarzy, że nie myślałam. Po prostu zakładałam, że mu-
szę poczekać kolejne cztery godziny. Terry budził się po godzinie głod-
ny i przechodził męczarnię przez kolejne dwie godziny, zanim znowu 
nie „oszukałam” pory karmienia. Z powodu braku wiedzy o karmie-
niu piersią wierzyłam, że skoro moje piersi nie są nabrzmiałe, to nie 
mam mleka; wierzyłam, że moje mleko nie jest wystarczająco pożywne, 
bo nie jest „mleczno białe”, a Terry płakał, bo nie miałam wystarczają-
cej iloś ci mleka. Prawda była taka, że płakał, bo nie ssał wystarczają-
co długo, aby się najeść i pobudzić moje piersi do zwiększonej produkcji 
mleka. Sfrustrowana, poddałam się po trzech tygodniach i zaczęłam go 
karmić mlekiem z butelki (i kolejną trójkę dzieci również).
Kiedy na świat przyszło moje piąte dziecko, Lisa, ponownie spró-
bowałam karmienia piersią. Byłam na najlepszej drodze do kolej-
nej porażki, kiedy moja bratowa powiedziała mi o La Leche League 
(www.lalecheleague.org), która od lat oferowała wsparcie dla matek 
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karmiących piersią. Wyjaśniła mi też, że nie ma czegoś takiego jak złe 
mleko matki, że powinnam wyrzucić wszystkie te sztuczne mleka i kar-
mić dziecko za każdym razem, kiedy będzie chciało, tak aby pobu-
dzić piersi do produkcji mleka. Przeczytałam książkę na ten temat, wy-
rzuciłam wszystkie butelki oraz mleka modyfikowane i zaczęłam moją 
szczęśliwą przygodę z karmieniem piersią. Pokochałam karmienie na 
żądanie. Czasami Lisa była głodna co godzinę, a czasem co piętnaście 
minut. Gdy skończyła trzy i pół miesiąca, wyregulowała już sobie je-
dzenie co trzy godziny w ciągu dnia i spała całą noc, nawet bez „sycą-
cych” kaszek. 

Większość matek od czasu do czasu ma pytania związane z karmie
niem piersią, odżywianiem, butelkami i potrzebami odżywczymi swo
ich niemowląt. Jedną z mądrzejszych rzeczy, jakie mogą one zrobić, jest 
budowanie od samego początku sieci wsparcia i wiedzy. W wielu szpi
talach i ośrodkach położniczych pracują doradcy laktacyjni; niektóre 
placówki mają strony internetowe lub oferują 24godzinne wsparcie 
telefoniczne, gdzie można się zwrócić z pytaniami. Kościoły, placów
ki opieki nad dziećmi oraz lekarze pediatrzy dzielą się informacjami 
o grupach wsparcia dla młodych mam. Istnieje też wiele źródeł online, 
które mogą okazać się bezcenne dla matek szukających odpowiedzi na 
swoje pytania i pomóc im zwiększyć pewność siebie. Pamiętaj, że nie 
ma „głupich” pytań. Zdecyduj, co jest najlepsze dla twojego nowo na
rodzonego dziecka i dla ciebie; proś o pomoc, kiedy jej potrzebujesz, 
i koniecznie okaż wiarę w swoją mądrość oraz coraz większą wiedzę na 
temat własnego dziecka. 

 
UZYSKIWANIE POMOCY, KTÓREJ POTRZEBUJESZ

Wszyscy rodzice mają pytania i wątpliwości. Na szczęście kursy i warsz
taty dla rodziców stają się coraz popularniejsze i zyskują wiarygodność. 
Społeczeństwo nigdy nie kwestionowało potrzeby kształcenia w  ob
szarach zawodowych, bez względu na to, czy chodziło o umiejętność 
murowania czy księgowość, ale, co dziwne, jednocześnie rozwijał się 
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pogląd, że wychowywanie dzieci przychodzi „naturalnie”, w  związ
ku z czym uczęszczanie na kursy dla rodziców lub też czytanie książek 
o wychowywaniu dzieci było równoznaczne z przyznaniem się do nie
poradności. 

Obecnie rodzice czytają książki, tworzą grupy w mediach społecz
nościowych, uczęszczają na warsztaty umiejętności wychowawczych – 
i potwierdzają, że to, czego się uczą, pomaga im z radością wychowy
wać dzieci, ponieważ widzą, jak uczą się one samodyscypliny, odpo
wiedzialności, współpracy i  umiejętności rozwiązywania problemów. 
Często wiedza, że inni rodzice podzielają twoje wątpliwości, pomaga 
czuć się mniej odizolowanym. Kiedy popełnisz błąd, będziesz wiedzieć, 
jak go naprawić, i będziesz w stanie nauczyć dzieci, że błędy stanowią 
wspaniałą okazję do nauki (nigdy za wiele powtarzania tej mądrości!).

RODZICIELSTWO PROSTO Z SERCA

Grupy wsparcia dla rodziców (i książki o wychowaniu dzieci) są wspa
niałym sposobem na poznanie nowych umiejętności, pomysłów oraz 
na pozyskanie odrobiny moralnego wsparcia. Jednak wychowanie dzie
ci to także kwestia serca i duszy, tak samo jak szkoleń i wiedzy. Prawdo
podobnie największą umiejętnością rodzicielską jest i będzie zdolność 
odczuwania nierozerwalnej więzi ze swoim dzieckiem, miłości do nie
go i serdeczności, zdolność słuchania głosu miłości i mądrości, nawet 
jeśli twoja cierpliwość została nadwyrężona do granic wytrzymałości. 
Gdy następnym razem będziesz otulać w nocy swoje śpiące maleństwo, 
niech twój wzrok spocznie na chwilę na śpiącej twa
rzyczce – wyryj ją sobie dobrze w pamięci. Kiedy sta
niesz twarzą w twarz z histeryzującym niemowlęciem, 
nieposłusznym brzdącem lub zdenerwowanym przed
szkolakiem, zamknij na sekundę oczy i przywołaj z pa
mięci widok tej śpiącej twarzyczki. Potem pozwól, aby 
miłość i wrażliwość dały ci siłę i mądrość do rozwiąza
nia od razu tego kryzysu. 
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Najlepsze metody wychowawcze przekładają miłość ze słów na prze
myślane, skuteczne czyny i działania. Jest taka popularna książka Ro
berta Munscha zatytułowana Love You Forever (Kocham cię na zawsze). 
Ta perełka to opowieść o matce, która obserwuje swoje śpiące niemow
lę i nuci: „Kocham cię na zawsze, zawsze będę cię lubić. Jak długo żyję, 
zawsze będziesz moim ukochanym dzieckiem”. W miarę jak dziecko 
dorasta, staje się nieznośnym kilkulatkiem, potem trudnym nastolat
kiem, matka wciąż wślizguje się nocą do jego pokoju i nuci mu tę samą 
piosenkę. Przychodzi dzień, kiedy matka umiera, a syn siada przy jej 
łóżku i śpiewa jej tę samą piosenkę. Gdy wraca do domu, dzieli się tą 
piosenką – i więzią miłości – ze swoją nowo narodzoną córeczką. To 
uczucie – ta nieopisana czułość i to ciepło, które czuje rodzic, kiedy pa
trzy na swoje śpiące niemowlę – stanowi właśnie klucz do wychowa
nia dzieci. 

W niniejszej książce sporo miejsca poświęcimy informacjom, pod
powiedziom i technikom, ale pamiętaj, że to, co liczy się najbardziej, 
to zawsze więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Jeśli ta więź opar
ta jest na bezwarunkowej miłości i na zaufaniu – jeśli twoje dziecko bę
dzie wiedziało od pierwszych dni, że je kochasz bez względu na wszyst
ko, to prawdopodobnie świetnie sobie radzisz. 

PYTANIA DO ROZWAŻENIA

1. Stwórz listę cech charakteru, umiejętności, kompetencji ży
ciowych, które uważasz za istotne w dorosłym życiu. Zaproś 
do tego zadania partnera lub partnerkę oraz inne osoby, które 
uczestniczą w wychowywaniu dziecka – niech też stworzą taką 
listę. Zaznacz te cechy czy kompetencje, które według ciebie 
posiadasz. Jak możesz wzmacniać i budować cechy oraz kom
petencje, których ci brakuje? W jaki sposób nauczysz ich swo
je dziecko?

2. Stwórz listę rzeczy, które powodują, że się śmiejesz, które spra
wiają ci radość lub utrzymują cię w zdrowiu. Zdecyduj się na 
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robienie codziennie przynajmniej jednej rzeczy z tej listy, aby 
o siebie zadbać. 

3. Jeśli wychowujesz dziecko z  partnerem/partnerką, zdecyduj
cie, by raz w tygodniu wspólnie spędzić czas, aby wzmacniać 
swój związek. Co zrobicie w tym czasie? W jaki sposób zadba
cie o  to, by być rodzicami i  jednocześnie by umacniać swoją 
miłość? Jeśli samotnie wychowujesz dziecko, pomyśl, jak mo
żesz zbudować swoją sieć wsparcia.


