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Wstęp 
W jakim celu powstał ten e-book. 
Wyobrażenie rodziców 

 

Jestem mamą sześcioletniego Borysa, czteroletniego Igora oraz żoną jednego 

męża, który obsesyjnie kupuje klocki LEGO, mówiąc, że to dla dzieci. Nie wiem, 

czy już powinnam przestać Mu wierzyć czy dać jeszcze chwilę? Ostrzegam bę-

dzie brutalnie! 

Być może zastanawiasz się, z jakiego powodu napisałam e-booka o rodzeń-

stwie? 

Po pierwsze, moje wyobrażenie o posiadaniu dwójki, współdziałających ze sobą 

dzieci, zostało obalone po kilku dniach od urodzenia młodszego syna. Nie są-

dziłam, że tak szybko to się stanie. Liczyłam na to, że „zazdrość” nie pojawi się 

w ogóle, no bo przecież kocham tak samo! Teraz śmieję się z tego w głos! 

O ja głupia, jak mogłam o tym pomyśleć. O ja głupia, jak mogłam tak pomyśleć. 

To mogłoby wskazywać, że jestem właścicielką bardzo bujnej wyobraźni i daję 

nadzieję na pisanie powieści fantasy!  

Kochać każdego synka idealnie, równą dawką miłości, o tak, to było moje wy-

obrażenie i to całkiem osiągalne na tamtą chwilę! Postrzegałam tę myśl bardzo 

realnie, a na głosy rozsądku w postaci: „zobaczysz, będą się bili”, płynące 

od „starych matek”, unosiłam się dwa metry nad ziemią i odlatywałam na swoją 

idealistyczną planetę, gdzie rodzeństwo pała do  siebie niekontrolowaną miło-

ścią! Więcej o idealistycznych postanowieniach przeczytasz w rozdziale pierw-

szym. Po drugie, stało się – idealistyczna perspektywa zniknęła! Pozostał płytki 

oddech, ciary na skórze i strach przed oceną otoczenia. Punkt widzenia mojego 

starszego syna był dla mnie tak niezrozumiały i jednocześnie zagrażający wo-

bec małej istoty, która pojawiła się w naszym domu, że z trudem udawało mi się 

przetrwać dzień bez krzyku i łez. Do kogo należały łzy i z kogo wydobywał się 

krzyk? Zupełnie nieaktywnymi osobami w „układaniu” relacji rodzeństwa okazali 



 
Wstęp. W jaki sposób powstał ten e-book. Wyobrażenie rodziców. 
 
 

 
 
Rodzeństwo: jak wychować i nie zwariować? 

5 
 

się nasi sąsiedzi, za co im bardzo dziękuję, gdzie słyszałam tylko takie wy-

mowne: „ummyy…”. Reszta ludzi, która wpadała do naszego mieszkania (czy-

taj: mój jedyny mąż i niania), starała się wyprowadzać trzódkę niepostrzeżenie 

na spacerniak, bym mogła coś zjeść pomiędzy krzykiem a łzami.  

Emocje, z którymi się spotkałam, po prostu mnie przygniotły i zdeptały. W tam-

tym momencie, jedynym pseudo skutecznym rozwiązaniem, było „rozdzielenie” 

rodziny i unikanie konfrontacji podczas czasu wspólnego. I to było nawet bardzo 

efektywne, ale my przestawaliśmy być rodziną, a zaczynaliśmy żyć obok siebie. 

Z czasem było coraz gorzej, to wcale nie mijało, to się ROZWIJAŁO w miarę 

mobilności młodszego syna, który potrzebował coraz więcej i nie krępował się 

(na szczęście!) by o to prosić, dość konsekwentnie. Otoczenie mówiło: „to mi-

nie”, „on się musi przyzwyczaić”, i najlepsze: „musi nauczyć się dzielić”, „musi 

nauczyć się, że teraz nie jest już najważniejszy”! 

Podsumowując – mój starszy syn wydeptywał sobie prostą drogę do regresu 

rozwojowego, oczywiście z naszą „pomocą”. O tym ustrojstwie przeczytacie 

w rozdziale drugim. Niestety w naszym społeczeństwie panuje takie przekona-

nie, które brzmi: „przeczekaj to”. I oczywiście jest ono słuszne, a jednocześnie 

bardzo absurdalne! Dlaczego? Ponieważ TEN konkretny problem zniknie 

i UWAGA: przerodzi się w inny, najczęściej bardziej skomplikowany i dopro-

wadzający rodzica do irytacji wypływającej z uszu!  

Dodam, że oczekiwanie na drugiego syna, było cudowne. Starszy syn obca-

łowywał brzuch, my tłumaczyliśmy jak to będzie, a on obiecywał… a my oczy-

wiście (naiwni) wierzyliśmy i cieszyliśmy się miłością, która w naszej opinii już 

istniała. Tak bardzo chcieliśmy wierzyć w dwójkę współdziałających dzieci, 

że postanowiliśmy w to po prostu uwierzyć i starannie wymazywać spostrzeże-

nia, które by podważały ten oczekiwany stan rzeczy. Zderzenie z rzeczywisto-

ścią było brutalne, dosłownie brutalne. Czym to się przejawiało? 

Pod naszym dachem, powstały nowe dyscypliny sportu z wykorzystaniem młod-

szego brata, np. skok z wysokości na niemowlę, maksymalna prędkość kołyski 

to…, największy obszar ciała obcego (czytaj brata), który mieści się między 

uzębieniem dolnym, a górnym to…. I tak powstawały siniaki, obtarcia, a z na-

szych okien wylewała się fala łez i krzyku… Dlatego też w rozdziale trzecim 
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pokażę Ci, jak powstaje konflikt i w jaki sposób go obsługiwać, by mimo 

wszystko stał się pozytywnym doświadczeniem. Opowiem Ci również o tym, 

czy jest jakaś zalecana dawka rywalizacji, która czegoś uczy. 

Jaki jest mój cel? Skonfrontowanie rzetelnej wiedzy merytorycznej z zaskaku-

jącą rzeczywistością każdej matki. Rzeczywistością pozbawioną kontroli, cier-

pliwości, racjonalności, instynktu samozachowawczego, wypełnioną walką 

o nie wiadomo co. Udowodnieniem, że mimo wszystko kocham tak samo i po-

każę to, nawet jeśli tego nie potrzebujecie. Liczę, że atmosfera dystansu, z dużą 

dawką wiedzy merytorycznej, będzie dla Ciebie TAK WSPIERAJĄCA, jak ty-

dzień wakacji na Seszelach! 

Ach, to było najtrudniejsze zadanie jakie mnie spotkało na płaszczyźnie życia 

prywatnego i zawodowego (choć przede mną jeszcze adolescencja moich przy-

stojniaków). Nie sądziłam, że rodzeństwo jest w stanie żyć zgodnie… a jednak 

– dziś mogę tak powiedzieć! 

 

Czy w naszym domu obecnie 
nie ma rywalizacji? Oczywiście, że jest! 

Ale już jej świadomie nie podsycam! 
Ja ją świadomie obsługuję! 

 

I to właśnie znajdziesz w moim e-booku – błędy jakich możesz uniknąć 

przed przyjęciem drugiego dziecka na świat i problemy jakie możesz rozwiązać 

w momencie, gdy jesteście już w komplecie i miotasz się jak kobieta, 

która wchodzi po raz pierwszy na siłownię – mówię o sobie, dla jasności! Poka-

zuję krok po kroku, jak ten wytwór natury obsłużyć, jak patrzeć indywidualnie, 

a zarazem całościowo, jak być mamą, a nie policjantem! Po co to wszystko? 

Byś mogła spokojnie wypić kawę! Taki prozaiczny motyw mną zazwyczaj kie-

ruje, mimo że sama piję mało kawy, to ciągle o niej gadam! 
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Rozdział 1 

Brzuszek jest kochany 

1.1. Jak ważna jesteś dla swojego dziecka? 

 

 

Rodzice dzieci starszych, czyli takich powyżej pierwszego roku życia, mogą po-

czuć pragnienie stanu tęsknoty za samym sobą. Może to być potrzeba bycia 

w stanie swojej wcześniejszej niezależności i wolności, szybkiej realizacji po-

trzeb od tych wymagających typu: mam ochotę w tym roku pojechać na narty, 

rozwijać się zawodowo; po te błahe typu: chcę się wyspać, chcę spokojnie zro-

bić siku, chcę nie słyszeć – nic. Wyobraź sobie sytuacje, w której Twoje nie-

mowlę nie potrzebuje Cię absolutnie do żadnej czynności, nie musisz go karmić, 

nie musisz przewijać, nie musisz lulać na rękach, nie woła Cię z łóżeczka 

w  nocy. To niemowlę przebywa w Waszym domu, ale przez to, że nie jesteście 

potrzebne, by obsługiwać dziecko, nie macie możliwości wspierać go w roz-

woju, pomagać być na tym świecie, nie macie też możliwości, by stać się kimś 

ważnym dla tej małej istoty. 

Zazwyczaj czynności, które po jakimś czasie stają się dla nas niewygodne 

i uciążliwe, pierwotnie są możliwością budowania przywiązania pomiędzy 

 

Bohater domu. 

Osobnik płci męskiej, najczęściej biologiczny ojciec dziecka, bądź powołany mężczy-

zna do roli taty, po wnikliwym procesie weryfikacyjnym. Przejawia takie cechy jak: opie-

kuńczość, ponadprzeciętna inteligencja, dbałość o wspólne gniazdo, zaangażowanie, 

z naciskiem na sprawy rodzinne, i odciskiem na sprawy zawodowe. Jest zdolny do sa-

modzielnego utrzymania domostwa, lecz tylko jednego, by nie rozglądać się za utwo-

rzeniem kolejnego. 
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dzieckiem a opiekunem. Możemy powiedzieć, że obecność rodzica, zarówno 

psychiczna, jak i fizyczna, w połączeniu z dostrzeganiem sygnałów, jakie wy-

syła dziecko oraz szybkie reagowanie na jego aktualne potrzeby, wynikające 

z okresu rozwojowego, daje nam możliwość budowania i rozwoju relacji.   

 A teraz podstępne pytanie: Kto rywalizuje pomiędzy sobą o przywiązanie 

z niemowlęciem? Tata i mama oczywiście. Z tym, że zazwyczaj tata jest spi-

sany z góry na niepowodzenie, ponieważ mama, nie wiadomo jak to się dzieje 

– zawsze wie co zrobić, a jak nawet nie wie, to i tak generalnie wie lepiej! 

I to nie jest atak, na nas matki, także nie wyrzucaj jeszcze tego e-booka. Jednak 

często, podczas porodu, matka zostaje wyposażona w jakieś ponadprzeciętne 

zdolności telepatyczne w stosunku do niemowlęcia. Sama tego doświadczyłam, 

a mój mąż chyba jeszcze bardziej.  

 

Część z matek, zupełnie nieświadomie, „kastruje” tatę dziecka, poprzez odbie-

ranie mu możliwości kontaktu obsługowego z nim w pierwszym okresie życia 

małej istoty, by zadbać o silną więź z niemowlęciem.  

Siłą rzeczy kobieta zazwyczaj pozostaje z dzieckiem w domu, by pełnić nad nim 

opiekę. To jest taki specjalny czas, gdzie ma swobodę nauki małego człowieka, 

popełniania błędów, testowania rozwiązań i wdrażania tych najefektywniej-

MAMA! 

Opracowanie własne na podstawie Mother-Power 
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szych. Po czym wraca bohater domu – czytaj mąż i ojciec dzieci, który za-

czyna proces nauki i słyszy: „ona tak nie lubi”; „musisz ją trzymać inaczej”; „tak, 

to ona nigdy nie zaśnie”; „daj, ja to zrobię szybciej”. I właśnie doszło na Waszych 

oczach do pierwszej wygranej bitwy pod tytułem: „Kto jest lepszym rodzicem?”. 

Bohater domu wręcza medal dla matki i łapie oddech z ulgą. I ja to doskonale 

rozumiem, bo kiedy biedny mężczyzna miał się nauczyć tej małej istoty? 

Po czym pojawiają się kolejne sytuacje: podawanie leków; robienie inhalacji; 

zabawy rozwijające i ogłupiające; ubieranie się; mycie zębów, których jeszcze 

nie ma; chodzenie na szczepienia… i długo by jeszcze wymieniać.  

Mamy efekt końcowy: mama jest kompetentnym rodzicem; mama wie, co gdzie 

leży; mama daje jeść; mama wie, jak trzeba się ubrać. A bohater domu? 

No, mieszka tu i czasem wymienia żarówki.  

Efekt uboczny – pułapka: mam dość. Dlaczego wszystko muszę robić sama? 

Kobieto, wygrałaś konkurs na kompetentnego rodzica. A że zazwyczaj jest tak, 

że w domu może być tylko jedna taka jednostka, to lepiej byś była nią Ty. Bo wy-

obraź sobie, co byłoby gdybyś to Ty była nieznającym się na niczym bohaterem 

domu? Dziwne uczucie, prawda? 

Czy zasadny jest żal ojców do kompetentnych 

matek, które bezlitośnie zagarniają przestrzeń 

opiekuńczą w pierwszym okresie życia dzieci 

i wychowawczą, w kolejnych okresach 

oto, że nie dbają o przywiązanie dzieci z bo-

haterem domu? Często chcąc się czuć nieza-

stąpione, tym samym przyczyniają się do zbu-

dowania tak silnego przywiązania z dziećmi, 

że przeradza się to w tragedię emocjonalną, 

gdy na świat przychodzi druga mała istota. 

 

 

 

 

Naucz się dzielić mamo, nie licz na to, że starsze dziecko zrozumie, że od teraz jesteś 

potrzebna dla innej małej istoty. Pokaż już teraz, że bohater domu jest równie kompetent-

nym rodzicem, równie ważnym i wrażliwym na indywidualne potrzeby, nawet od samych 

narodzin, tak by łatwiej było Wam przyjąć na świat kolejną małą istotę. 
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Matki często czują się 

niezastąpione, tym sa-

mym przyczyniają się 

do zbudowania tak sil-

nego przywiązania 

z dziećmi, że przera-

dza się to w tragedię 

emocjonalną, 

gdy na świat przycho-

dzi druga mała istota. 

(Fot. Profile) 



 
 
 

 
 

 
 

Rozdział 1 
 

W dalszej części rozdziału pierwszego pokazuje, w jaki znaczący sposób relacja pomiędzy ro-

dzicami a dziećmi wpływa na relację rodzeństwa. Jeśli masz już rodzeństwo w komplecie i ma-

rzysz o wzajemnej uprzejmości i życzliwości, absolutnie obowiązkowo musisz cofnąć się do 

fundamentów czyli okresu ciąży. 

 

To prawda, że czasu nie cofniesz jednak zobaczysz co dziś możesz zrobić inaczej, by wes-

przeć relacje siostrzane i braterskie! 

 

Rozdział 2 
 

W rozdziale drugim pokażę Ci jak zadbać o stabilność emocjonalną dziecka, by potrafiło 

dawać i przyjmować miłość sposobami adekwatnymi do swojego wieku. Mowa tu o regresach 

rozwojowych i związanych z nimi nieadekwatnymi do wieku potrzebami np. smoczek u czte-

rolatka. 

 

Znajdziesz tam też gotowe rozwiązania na sytuacje w których to bracia i siostry posługują 

się przemocą wobec siebie. 

 

Rozdział 3 
 

Z rozdziału trzeciego dowiesz się dlaczego warto NIE KOCHAĆ DZIECI tak samo, jak kochać 

osobliwie, odpowiadając na potrzeby danego dziecka. W tym rozdziale przeczytasz także 

o zgubnej sprawiedliwości rodzicielskiej i rywalizacji pomiędzy braćmi i siostrami. 

 

Pokażę Ci jak obniżyć ilość zachowań agresywnych i jak sprawić by każde z dzieci czuło 

się ważne i potrzebne! Ostrzegam tu czeka Cię DUŻA DAWKA praktyki! 

 

Rozdział 4 
 

Celem tego rozdziału jest zaproponowanie bardzo praktycznych sposobów komunikacji – otwar-

tej, budującej chęci rozmowy i zakańczającej rywalizacje w Waszym domu. Warto zauważyć, 

że dzieci nie rodzą się z naturalna wrogością do siebie. Wrogość jest zbudowana na błę-

dach, jakie my rodzice często popełniamy w dobrej wierze, osłabiając tym relację między na-

szymi dziećmi. 

 

W naszym domu obowiązuje „Wielka Piątka”, czyli 5 zasad dobrej komunikacji, która jest 

cudownym „zapobiegaczem” konfliktów pomiędzy rodzeństwem i tym postanowiłam się z Tobą 

podzielić! 
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