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INSTRUKCJA OBSŁUGI TEJ KSIĄŻKI

Dlaczego napisaliśmy książkę, po lekturze której można 
doznać poczucia dyskomfortu i zniechęcenia w odniesieniu 
do zadań wychowawczych, które na nas czekają?

Istnieje mnóstwo książek, które w sposób kompleksowy, 
wyczerpujący i kompetentny wypowiadają się na temat roli taty 
i mamy oraz na temat istoty ich działań wychowawczych.

Publikacja ta powstaje, aby wyjść naprzeciw chroniczne-
mu brakowi czasu, który bardzo często nas zniechęca i unie-
możliwia korzystanie z książek. Jest także próbą, być może 
nie do końca udaną, a z pewnością niekompletną, uproszcze-
nia relacji z naszym dzieckiem, by potraktować ją w sposób 
jak najbardziej konkretny. Poradnik można czytać jak „nor-
malny” tekst, ale lepiej korzystać z niego, kiedy pojawia się 
specyficzny problem, szukając interesującego nas w danej 
chwili zagadnienia.

Realizacja tego założenia może skutkować pewnymi po-
wtórzeniami w rozdziałach poświęconych różnym „błędom”, 
ale sądzimy, że będzie to ułatwieniem dla osób korzystających 
z książki.

Jest jeszcze inny powód napisania poradnika, a mianowi-
cie chcemy naświetlić w różnych sytuacjach, w jakich popeł-
niamy błędy, podstawy naszych zachowań, które pozostają 
zawsze te same.

 Książka może nam pomóc uświadomić sobie i zinterpre-
tować trudne momenty, w jakich jako rodzice możemy się 
znaleźć, proponując przy tym rozwiązania, z którymi może-
my się zgodzić lub polemizować.

Pisząc tę książkę, nie chcemy oskarżać mamy i taty. Prze-
ciwnie. Chcemy otwarcie mówić o tym, co dzieje się w ro-
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dzinach, a co z różnych powodów trudno nam wychwycić. 
Uświadomienie sobie własnych zachowań w stosunku do 
współmałżonka oraz do dziecka z pewnością jest okoliczno-
ścią pozytywną i może przynieść jedynie dobre owoce.

Przy opisywaniu błędów mamy na myśli dziecko w wieku 
od zera do dziewięciu, dziesięciu lat, szczególną uwagę zwra-
camy jednak na okres poprzedzający szkołę podstawową, kie-
dy tworzą się podstawy osobowości człowieka.

Natomiast nad książką na temat kolejnego okresu – dora-
stania – dopiero pracujemy. Pracujemy z radością i czekamy 
na wasze przyjęcie, dlatego mówimy wam: do zobaczenia.
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