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dzięki którym żony mogą 

pomóc mężom być lepszymi 
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Jest takie amerykańskie powiedzenie, że muchy łatwiej jest zwabić miodem niż octem. To świetnie

pasuje to tego, w jaki sposób można pomagać mężom być lepszymi ojcami. Jeśli korygujemy ich na

każdym kroku – działamy jak ocet. Jeśli chwalimy ich za to, co robią dobrze lub przynajmniej prawie

dobrze – działamy jak miód.

Jak mówi znana ekspert od wychowania Meg Meeker, matki są łącznikiem dzieci z ojcami. Im

bardziej postaracie się, by ojciec dobrze wyglądał w oczach dzieci, im będzie on silniejszy, tym lepiej

dla dzieci. Meg Meeker daje mamom następującą radę: „…w sytuacji, kiedy ojciec jest dobrym

człowiekiem, który wyraźnie się stara, najlepiej pomożemy mu dalej się poprawiać, kiedy skupimy

się raczej na elementach pozytywnych niż negatywnych”.

1. Wierz w niego

Jeśli Twój mąż naprawdę czuje, że wierzysz w to, że on stara się być dobrym ojcem, jest bardziej 

prawdopodobne, że będzie on starał się dorastać do tych oczekiwań. Z drugiej strony, jeśli on myśli, 

że ty już zaszufladkowałaś go jako złego ojca, może czuć się zdemotywowany nawet do tego, by 

próbować. 
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2. Pozwól mu być gwiazdą.

Kiedy przebywacie oboje z dziećmi, pozwól mu – przynajmniej czasami! –

być gwiazdą. Zamiast wydawać na lewo i prawo polecenia jemu i

dzieciom, pozwól mu zarządzać. Kiedy dajesz swemu mężowi okazję do

tego, by się sprawdził, będzie się czuł pewniej jako mężczyzna i ojciec.

Oto 5 sposobów, dzięki którym twój mążmoże stać się gwiazdą w domu:

• Włącz reflektory. Kiedy zorientujesz się, że twój mąż potrafi czymś

zabłysnąć, daj mu okazję, by tego dokonał. Jeśli jest dobry w naprawach

domowych, daj mu szansę to zrobić, zanim kogoś wynajmiesz. Jeśli świetnie

radzi sobie w zapasach z dziećmi, stwórz miejsce, bymożna było to robić

• Powiedz o tym, co twój mąż robi dobrze. Jaka jest korzyść z bycia

gwiazdą, jeśli nikt tego nie widzi? Tak więc gdy zobaczysz, że twój mąż

robi coś, w czym jest świetny, powiedz do dzieci: „Widzieliście, jak tata

świetnie przewraca naleśniki? Wiedzieliście, że sam zrobił ten kosz?”.

Zachęcaj dzieci, by dostrzegały dobre rzeczy, których dokonał tata.

• Nie przyćmiewaj go. Krytycyzm lub sarkazm to najskuteczniejsze

sposoby zgaszenia gwiazdy męża. Jeśli on nie robi czegoś świetnie,

powstrzymaj się przed wytykaniem tego, co jest źle zrobione. Możesz

także zgasić jego blask przez ignorowanie go, uznawanie tego, co robi, za

oczywiste lub pozwalanie sobie na bycie oschłą wobec niego.

• To słowa są źródłem światła. Tak – twoje słowa mogą być źródłem energii

dla twojego męża lub mogą wtrącić go do ciemności. Brzmi to dramatycznie,

ale tak jest. Jeśli mówisz źle o mężu przy dzieciach, będą postrzegały go jako

kogoś bezużytecznego, a nie bardzo ważnego. Będzie to także kształtowało w

twoich dzieciachwizję tego, czym powinno byćmałżeństwo.

• Ty też możesz być gwiazdą. Nie myśl, że skoro twój mąż jest na

piedestale, ty musisz być w cieniu. Im jaśniej on będzie świecił, tym

bardziej także ty będziesz gwiazdą. A więc wzmacniaj w swoim mężu

wszystkie pozytywne cechy i nawyki. Jeśli on uwierzy, że jest dobrym

człowiekiem, jest bardziej prawdopodobne, że tak właśnie będzie się

zachowywał. Jeśli on będzie przekonany, że sprawia ci przyjemność, tym

bardziej jest prawdopodobne, że jeszcze bardziej będzie starał się uczynić

cię szczęśliwą.
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3. Chwal go

Mów o nim dobrze przed dziećmi, twoimi rodzicami, waszymi przyjaciółmi. Jeśli on

będzie czuł, że ty mocno na nim polegasz, nie będzie chciał cię zawieść. Możesz także

chwalić go bezpośrednio, np. za:

• jego wygląd

• jego podejście do pracy

• jego starania, by być dobrym ojcem

• jego dobre cechy charakteru

• jego sprawność w pracach domowych

• jego zainteresowania

• jego małe, miłe gesty

4. Chroń go

Wydaje się, że to raczej mąż powinien chronić żonę – i tak jest. Ale powinno to działać

w obie strony. Postaraj się ochronić go przed sytuacjami, w których okazałby słabość.

Jeśli na przykład wiesz, że mąż wrócił naprawdę wykończony z pracy, a syn wyciąga go

na piłkę, możesz powiedzieć, że tata potrzebuje trochę więcej czasu, żeby odpocząć

zanim będzie mógł się bawić z dziećmi.

5. Uwolnij go

Inaczej mówiąc – przestań go obwiniać. Jeśli ciągle prześladujesz go swoją serią

„powinieneś, dlaczego tego nie zrobiłeś, ty nigdy…” on może zamknąć się w sobie i

wycofać z zaangażowania w domu właśnie ze względu na twoje słowa. Być może on

nie wie, jak być dobrym ojcem, ale ty możesz mu pomóc. Pozwól mu zająć się dziećmi

bardziej na jego sposób, bez zarządzania wszystkimi szczegółami.

www. akademiafamilijna.pl 6
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Jak żona może pomóc mężowi 
być lepszym mężczyzną, 

mężem i ojcem 
– wywiad‐rzeka z Januszem 

Wardakiem
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Redakcja: Witam serdecznie panie Januszu. Jakiś czas temu

rozpoczęliśmy temat, czy ojcom we współczesnym świecie jest lekko, no i

niestety doszliśmy do tego, że lekko nie jest, ale może być lżej. A to za

sprawą mamy, czyli współmałżonki. Jak żona może pomóc mężowi być

lepszym mężczyzną, mężem i ojcem ‐ o tym będziemy rozmawiać w tym

tygodniu. Zatem najpierw zacznijmy od męskości, bo ona jest na

początku, potem się jest chyba mężem i ojcem.

Janusz: Wydaje się, nawet na pewno męskość jest u podstawy i bycia

mężem i bycia ojcem i z tą męskością za dobrze dzisiaj nie stoimy. Mamy

taką silną presję kulturową, żeby nie być zbyt męskim, żeby tych cech

męskich nie eksponować albo żeby w ogóle mnie mówić o tym, że są

cechy męskie i kobiece. Ta presja jest na tyle silne, że i mężczyźni to

przyjmują i kobiety też to przyjmują i warto pomyśleć o tym, w jaki

sposób to odwrócić, bo na pewno to małżeństwu nie służy. Generalnie

chodzi o różne, czasami drobne rzeczy, które męską osobowość w jego

postawie, w jego zachowaniu, w jego sposobie mówienia, w jego

budowaniu relacji. Potwierdzają albo właśnie zaprzeczają temu, czy jest

on mężczyzną, czy nie.

I tutaj ogromną rolę może odegrać dobra, kochająca żona, która będzie

doceniała w mężu to, że jest on mężczyzną, a nie oczekiwała, żeby

przestał być mężczyzną. Przepraszam, ale to już dochodzi do

absurdalnych sytuacji – czytałem, że niektórzy oczekują, że nawet w

toalecie mężczyźni będą się zachowywali jak kobiety, bo wtedy ‐

przepraszam ‐ mniej brudzą. Czasami jak mówię, to są rzeczy drobne, bo

to jest kwestia tego, w jakich butach się chodzi, czy w papciach, jak się w

ogóle ubiera, że przejmuje pewne wzorce kobiece, bo się depiluje, bo

kupuje kosmetyki, chodzi na manicure. Czym innym jest dbanie o siebie i

ładny wygląd, a czym innym jest przeakcentowanie tego, i że mężczyzna

po prostu się gubi. To nie jest żadna teoria, nawet wielu seksuologów już

mówi o tym, że na poziomie życia intymnego widać, że mężczyźni są

bardzo zagubieni, w tym również we współżyciu. To naprawdę jest

poważny problem, że mężczyźni są bardzo zagubieni.
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Redakcja: To przejdźmy do konkretów, bo teraz w nawiązaniu przypomina mi się

rozmowa sprzed trzech tygodni o tym, że mężczyzna potrzebuje zdobywać, potrzebuje

nowych wyzwań. To teraz przełóżmy to, jak żona może w tym pomóc.

Janusz: Na przykład kwestia tych wyzwań, to jest typowa sytuacja. Jeśli mężczyznąma

jakieś, no nawet szalone, pomysły, społeczne czy jakieś, chcę w czymś ratować świat.

Czasami słyszy: „Oj przestań, będziesz się za to brał”, „Ty do biznesu?”. Ja znam taki

przypadek u dalszych znajomych, to się dzieje w małej miejscowości, wszyscy byli

przekonani, że żona, która przez całe życie udowodniała mężowi, że on jest do

niczego, naprawdę on się rozpił i był do niczego. A poprzednio wszyscy byli zgodni, że

to był całkiem sensowny chłop. Tak naprawdę można zdemotywować, udowodnić, że

jest do niczego. To jest bardzo ważne: dobrze może ten mój chłop nie jest idealny,

faktycznie nie ze wszystkim sobie radzi, ale naprawdę ja mogę mu pomóc. Może on

ma jakiś piętnasty pomysł na zarabianie pieniędzy, to jeżeli ja go znowu skasuję:

„Przecież ty jesteś sierota taka, że nic ci się nie udaje”. Tak jak w tym dowcipie, który

Jacek Pulikowski chętnie opowiada, że żona mówi do męża: ‐ Ty jakby były

mistrzostwa świata w niezaradności, to byś zajął drugie miejsce. – A dlaczego drugie

miejsce? – No bo ty taka sierota jesteś.” To jest żart, ale naprawdę on oddaje często

relacje, które my widzimy.

www.wardakowie.pl 9
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Redakcja: Teraz trzeba by było też zahaczyć o pasje, jakie mają

mężczyźni.

Janusz: To jest kwestia pasji, bo z jednej strony potrzeba – oczywiście, też

mówiliśmy o tym – że mężczyzna musi wyrosnąć z wieku dziecięcego i

młodzieńczego i pewne pasje są nie do pogodzenia z życiem rodzinnym.

Ale nie jest dobrze, jeżeli wszystko to się jak mieczem ucina. No na

przykład ktoś mi opowiadał, pamiętam niedawno słyszałem, że tata ma

pasje żeglarską. Oczywiście że on ją w inny sposób realizował kiedy był

kawalerem, a w inny dzisiaj. Ale jeśli dzisiaj tata chce zabrać dzieci na

łódkę, nawet na dłużej, no to skasowanie tego, bo to niebezpieczne, bo

to takie, bo to „śmakie”. No to oczywiście po skasowaniu piątej

inicjatywy – tu już przechodzimy trochę do tematu ojcostwa, ale to jest

powiązane – to on nie będzie chciał po prostu. Powie, no dobrze, to ty się

zajmij tymi sprawami.

Redakcja: Łatwiej to zrozumieć kiedy bierze dzieci. A na przykład jeżeli tę

pasję jakąś ma, często niezrozumiałą dla nas. Ja nawet nie mówię, że

łączy się ona z wyjazdami, bo często są to pasje typu wyskoczę na rower,

wyskoczę na motor albo muszę gdzieś pojechać na paintballa i postrzelać

farbami w kolegów. To nie musi być zrozumiałe dla kobiet absolutnie.

Janusz: Myślę, że naprawdę warto. To znaczy tutaj obie strony muszą się

troszeczkę do siebie do siebie zbliżyć. To znaczy mężczyzna musi

ograniczyć te swoje oczekiwania, że ja przedłużę sobie młodość, będę

funkcjonował tak jak w młodości. Ale kobieta powinna zrozumieć że jeśli

on wyjedzie raz w roku na weekend z kolegami, na polowanie, na

oglądanie ptaków, na cokolwiek bez rodziny, tylko z kolegami, to

naprawdę to nie tylko świat się nie zawali, on prawdopodobnie będzie

lepszym mężem, bo będzie bardziej mężczyzną. Tak bo mężczyzna który

jest stłamszony, który nie realizuje swoich pasji, jest nie w pełni

mężczyzną.
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Redakcja: Panie Januszu, warto powiedzieć, że my często chciałybyśmy, żeby ten mąż

chciał mieć tylko takie pasje, takie same zainteresowania i my wszystko będziemy

robić razem, co jest zupełnie absurdalne i nierealne. Ja nie muszę rozumieć pasji

mojego męża, tylko rozumiem ją przez to że, każdy ma pasję dostosowaną do swojej

osobowości.

Janusz: Warto postrzegać właśnie te pasje, podkreślam w ograniczonym wymiarze,

rozsądnym, one służą na końcu całej rodzinie. Mężczyzna zrealizowany w jakichś

obszarach, zawodowych i innych, lepiej funkcjonuje i jako mąż i jako ojciec. Także

warto o tym pamiętać, warto też te różnice, które są między mężczyznami i

kobietami, po pierwsze rozumieć i po drugie do nich nabrać pewnego dystansu i nie

burzyć się cały czas, że mężczyzna działa inaczej kobieta. Jeżeli mężczyzna potrzebuje

jasnych wytycznych, a nie okrągłych zdań, z których ma się domyślić, co ma zrobić, to

rozsądna żona udziela mężowi jasnych wytycznych, a nie nieustająco, przez lata złości

się, że ja mu mówię o bałaganie w domu, a on nie rozumie, że z tego wynika, że ma

wynieść śmieci. Oczywiście można sobie z tego żartować sympatycznie, bez

złośliwości, ale trzeba się pogodzić z tym, że na przykład żona sobie nie radzi dobrze z

jazdą samochodem po mieście. I dla niej trafienie w jakieś miejsce to jest znacznie

trudniejsza sprawa, sam dojazd niż w ogóle załatwienie nie wiem wizyty u lekarza i w

ogóle.

www. akademiafamilijna.pl 11
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To wszystko już jest nieważne, bo ten dojazd jest tak skomplikowany. Nie ma co się

złościć, bo po prostu tak jest, tacy jesteśmy: mamy swoje mocne, strony słabe. Kiedy

mówimy o wzmacnianiu męskości to trzeba nie złościć się na to, bo naprawdę nie da

się tego do końca przemienić. Mężczyzna może też mieć problem w sposobie

komunikacji, kiedy mężczyzna nie mówi – taka sytuacja typowa, którą różni autorzy

opisują – że jak mężczyzna przeżywa stres to się zamyka, a kobieta potrzebuje

najczęściej się właśnie wygadać takim momencie, jak coś ją dręczy to musi to

powiedzieć przyjaciółce, mężowi, mamie swojej, ale mężczyzna nie oczekuje

naprawdę wyciągnięcia tych informacji, nie pomożemy mu wyciągając to: „Ale co

dokładnie się stało, ale co ci jest?” On jak siedzi stłamszony, czy tam gdzieśmusi może

posiedzieć sam przed telewizorem w jakichś trudnych momentach, czy jakieś ma

swoje sposoby radzenia sobie z tym, to nie ma sensu go pytać: „Ale ty musisz mi

powiedzieć, bo jesteśmy małżeństwem”. Nie pomagamy w ten sposób. To temat

rzeka, ale warto o tym pomyśleć. Tu w żadnym razie nie chcemy przerzucać

odpowiedzialności na żony za męskość mężów, ale warto pomyśleć że w tym

pomieszanym dzisiaj świecie, jeżeli możemy sobie pomóc, powinniśmy to robić

www.wardakowie.pl 12
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Redakcja: Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak pomóc mężowi być lepszym

mężem.

Janusz: Oczywiście ten temat wiąże się z tym wczorajszym – jak pomóc

być lepszym mężczyzną czy być bardziej męskim i wspierać męskość.

Natomiast, kiedy mówimy o tym, jak pomóc być lepszym mężem, warto

pamiętać o tym, że celem życia w małżeństwie powinna być ogólnie

pomoc we wzajemnym wzrastaniu. To znaczy, że my oboje, mąż i żona

powinni dzięki temu związkowi, dzięki małżeństwu, dzięki tej relacji

rozwijać się i poprawiać jako ludzie.

Tak powinno być, to znaczy: jeżeli ja staje się coraz gorszym człowiekiem,

mężczyzną, kobietą, matką, żoną w małżeństwie czy przez to

małżeństwo, to znaczy, że to małżeństwo źle funkcjonuje z pewnością, to

znaczy coś jest nie tak. Więc jeśli ktoś sądzi, że to małżeństwo psuje

mnie, bo mnie niszczy, to trzeba powiedzieć, że złe małżeństwo mnie

niszczy. Nie małżeństwo jako takie, bo celem małżeństwa jest, żebym ja

się poprawiał. Można powiedzieć, że to wspieranie w rozwoju, także w

roli męża, jest fundamentalną rzeczą, należy w ogóle do istotnych

elementów małżeństwa. Pierwsza sprawa to jest pytanie do pań, czy one

mają taką perspektywę, to znaczy, czy ja patrzę na to w taki sposób, że

mój mąż powinien się rozwijać, poprawiać jako człowiek w naszym

małżeństwie.

Redakcja: Ale tu mówimy już właściwie o drodze do świętości…

Janusz: Na końcu oczywiście mówimy o drodze do świętości i bardzo

ważne jest to, że to nie ma być droga do świętości, takie uświęcanie, że

mam taką heterę, że zostanę świętym, ale że wspieramy się w tym, żeby

w tej drodze do świętości razem iść. Właśnie wspieramy się, to znaczy z

jednej strony tutaj trzeba rozróżnić, jest istotne, że ostatecznie

odpowiedzialność za nasze życie ponosi każdy z nas, każde z nas, mąż za

swoje, żona za swoje, ale jednak udzielamy sobie, możemy sobie udzielać

wzajemnie wsparcia i za to wsparcie to już właśnie jest każdy

odpowiedzialny za drugą osobę. Pierwsza sprawa, żeby mieć to w głowie,

czasami zadać sobie to pytanie, czy tak jest u nas, że mój mąż się staje

lepszym człowiekiem. To nie jest oczywiście tylko moja wina czy nie wina,

ale na pewno na pewno wpływ żony na to, czy mąż się poprawia czy nie,

jest duże. Czasami większy, czasem mniejszy, ale jest duży.
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Tak więc pierwsza sprawa to jest ta refleksja. A druga, jeżeli ta refleksja

jest, to jest pytanie dalsze: a co mogę zrobić, żeby on był lepszym

mężem, bo wiele bardzo rzeczy, które w źle funkcjonuje w małżeństwach

wynika z tego, że te małżeństwa źle ze sobą rozmawiają i pewne zarzuty,

które zwłaszcza ‐ tutaj to trzeba przyznać w tym na pewno celują panie ‐

że pewne pretensje, czy zarzuty, które mają do mężów, nigdy nie zostały

wprost wypowiedziane. Cały czas pokutuje taka rzecz, która wydaje się

dość naturalna dla kobiet – zakładanie, że on się domyśli.

Redakcja: A jednocześnie związane z tym ‐ od razu dodam ‐ karanie ciszą

bardzo często.

Janusz: W związku z tym to rodzi frustrację że się nie domyślił jednak po

raz kolejny. Tak więc tutaj to trzeba, bo to jest temat znany, ale po raz

kolejny to trzeba przypomnieć: naprawdę to, że mężczyzna się nie

domyśla, nie jest związane z jego złośliwością niedbałością o rodzinę,

niedbałością o żonę. To jest pewna jego cecha, bo mężczyzna z kolei

zakłada ‐ tak jak kobieta zakłada, że mężczyzna z tego złożonego

komunikatu, który ona przekazuje, opisującego całą sytuację wyłuska to,

co jest dla niego istotne, tak samo po swojej stronie z kolei mężczyzna

oczekuje zupełnie czegoś innego ‐ jeśli by ona coś ode mnie chciała, to by

mi powiedziała.

Można powiedzieć, że to założenie jest błędne w obie strony i trzeba o

tym wiedzieć, że mężczyzna musi wiedzieć. Czasami się zastanowić: może

ona mi nie powiedziała, bo ona mi na ogólnie nie mówi, a kobieta musi

się zastanowić: może jednak mu powiem wprost. Obie strony muszą się

do siebie troszkę w tej komunikacji zbliżyć, pozostając sobą, tzn. mąż

pozostając mężem, mężczyzną, a żona kobietą. Natomiast ta komunikacja

jest bardzo istotna, jakkolwiek niektórzy twierdzą, myślę, że jest w tym

dużo racji, że nigdy z powodu samej komunikacji związek i małżeństwo

się nie psuje. Prawdopodobnie to jest prawda, że jeśli wzięlibyśmy tylko

samą komunikację, byłoby wszystko dobrze i motywacja prawidłowa i tak

dalej, tylko komunikacja zła, to faktycznie ona z bólem się po jakimś

czasie prawdopodobnie dotrze. Ale zazwyczaj nie wchodzimy do

małżeństw w idealnych sytuacjach, mamy różne zaszłości z naszego życia,

mówiliśmy o tym poprzednio, kiedy byliśmy dziećmi i inne doświadczenia

czasami przykre i ta komunikacja może bardzo mocno posunąć te rzeczy

naprzód, np. mówienie wprost.
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I teraz mówienie w jaki sposób? Bardzo ważne, to znowu taka rzecz w dziedzinie

komunikacji bardzo podstawowa, ale obowiązuje zawsze, żeby nie mówić w formie

pretensji, zarzutów, tylko mówić w formie tego, co my czujemy. Jest sprawdzone, że

to jest najbardziej efektywne, czyli zamiast mówić „Denerwujesz mnie” powiedzieć

„Źle się czuję, kiedy tak postępujesz, jestem zdenerwowana”, ale nie robimy zarzutu.

Kiedy mówimy o naszych uczuciach o naszych emocjach trudno z nimi jest

dyskutować drugiej stronie, mamy prawo do takich emocji, ona musi jakoś się z tym

zmierzyć. Po drugie, nie uogólniać. Wszystkie te argumenty „ty zawsze, ty nigdy, ty

znowu”. Odnosić się do konkretnych sytuacji.

Redakcja: To samo „ty bałaganiarzu” na przykład.

Janusz: Tak te uogólnienia, te łatki przypinane, one nie posuwają spraw naprzód.

Kłótnie są potrzebne, ale trzeba rozmawiać o konkretnych rzeczach. „Dobrze, słuchaj

w tej sytuacji, wczoraj zdenerwowałam się, bo znowu zostawiłeś coś tam tak, potem

ja muszę…” i tak dalej, „dobrze co możemy z tym zrobić”. I bardzo pilnować tego ‐

kiedy czasami mówię to na jakimś wykładzie to wszyscy się śmieją, widać od razu, że

kojarzą te sytuacje ‐ żeby nie schodzić na inne tematy. Mamy ogromną łatwość, tutaj

musi i jedna i druga strona starać, takie wytarte ścieżki kłótni, które zmierzają od razu

tam w kierunku gdzieś babci: „twoja babcia to też tam czegoś kiedyś nie robiła”. I

wówczas dyskusja schodzi na bok, problem leży zestawiony już po minucie. A my się

pastwimy nad babcią, czy nad matką.

Redakcja: Stąd potem powstają takie zranienia, że następnego dnia wiemy, że coś na

zabolało, a już nie wiemy co było początkiem tej rozmowy.

Janusz: Tak, zupełnie nie kojarzymy. Ta rzecz jest pozostawiona, zranienia są poważne

i też sprawa w żadnym stopniu się na posunęła naprzód, przeciwnie pogorszyła się,

wraz z każdą dyskusją się pogarsza. To jest też duży temat panowania nad emocjami,

żeby nie mówić, nie rozmawiać w ogóle, nie kłócić się w emocjach, nie kłócić się w

gniewie. Powiedzieć: „dobrze, przepraszam, wiesz co, jestem bardzo zła na ciebie…

Redakcja: …ale właśnie teraz chcę porozmawiać

Janusz: …bardzo jestem na ciebie zła i porozmawiajmy później

Redakcja: Problem pojawia się wtedy kiedy ktoś chce odpocząć bo musi ochłonąć, a

druga osoba ciśnie i napiera.

Janusz: I jedna i druga strona musi zrozumieć, że to, że chcę odłożyć rozmowę na

później, nie niedaleko później, ale trochę później z powodu emocji, to jest zawsze

dobre. Rozmawianie w emocjach pozytywnych jest dobra, to znaczy, jak jest okazja

jakaś fantastyczna sprawa, euforia, to wtedy warto, bo to małżeństwo buduje, ale złe

emocje – nie.

15
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Redakcja: O męskości już było, o wspieraniu męża w byciu lepszym

mężem także. Wczoraj troszeczkę zaczęliśmy o komunikacji między żoną a

mężem, a dzisiaj chcielibyśmy ten temat jeszcze rozwinąć. Jak żona może

wspierać męża chociażby w takich dziedzinach jak nie wchodzenie w

kompetencje męskości w relacjach damsko‐męskich. Ja tak sobie myślę,

że mamy pretensje do męża, że pewnych rzeczy w domu nie robi. Teraz

wszystkie panie mogą znaleźć jakąś niezawieszoną półkę gdzieś, jakąś

spaloną żarówkę albo nie znajdą, bo same już odkręciły i powiesiły tę

półkę. Spokojnie czekać, nalegać, naciskać, czy robić za męża?

Janusz: Bardzo fajny przykład czytałem właśnie a propos robienia i

nierobienia różnych rzeczy w jednej z książek. Wydaje mi się, że to było

„Pięć języków miłości”. Tam podawano właśnie przykład, jak przyszła

żona do poradni, żeby powiedzieć, że w ogóle z tym mężem bardzo źle jej

się układa a już jeśli chodzi o te rzeczy domowe, to jest absolutnie

beznadziejny. Ona od pół roku prosi żeby prosi go, żeby pomalował garaż

i w ogóle nic z tego z tego nie wychodzi i ogólnie fatalnie to wygląda.

Terapeuta pyta: „ale czy pani mąż ma jakieś zalety?” „No oczywiście, ma

mnóstwo zalet: dobrze pracuje, jest dobrym ojcem i tak dalej i tak dalej.”

„A czy pani mu tym mówi?” „Ale zaraz, Pan nie zrozumiał, w jakiej

sprawie ja przyszłam, ja przyszłam w sprawie garażu, a Pan mnie pyta o

chwalenie męża.” „Ja doskonały panią zrozumiałem, właśnie dlatego to

pytam. Ja tylko daję pani taką radę: proszę więcej męża chwalić i przyjść

do mnie za jakiś czas”.

No i ona wróciła zachwycona za dwa tygodnie że garaż już jest

pomalowany, bo mąż został doceniony. To jest prawdziwa historia, to nie

jest oczywiście panaceum na wszystkie problemy domowe, natomiast z

pewnością jest to jeden z elementów istotnych, że warto doceniać. I to

jest ten element budowania męża jako lepszego męża czy wspierania go

w tym to jest chwalenie go, dostrzeganie rzeczy pozytywnych. Zresztą to

dotyczy wszystkich relacji w naszym życiu, ale źle, że może pamiętamy,

przeszliśmy szkolenie z tego, jeśli chodzi o relacje w pracy, a nie

pamiętamy o tym w relacji z mężem czy z dziećmi. Więc męża trzeba

chwalić tak samo jak dzieci. Niektórzy zresztą twierdzą, że męża należy

traktować jak najmłodsze dziecko i wtedy ta relacja przynosi najlepszy

skutek, oczywiście w jakimś obszarze. Więc trzeba męża chwalić, ale

jednocześnie ‐ właśnie to, o co Pani zapytała, to zawłaszczanie jest na

pewno bardzo złą drogą. To znaczy, że skoro nie zrobił on, to ja zrobię i

sama sobie poradzę, zobaczysz że sobie poradzę.
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A jak nie, to jakiegoś pana Ziutka wezmę i on sobie poradzi. Drogo nie bierze i tak nie

ma co liczyć na męża. Czasami też wchodzą w taką rolę, że jak on jest prezesem czy

panem dyrektorem, to przybijanie półek nie licuje z jego stanowiskiem i pozycją

społeczną. Tak więc to obie strony muszą pamiętać, że naprawdę dla niego jest

bardzo ważne, żeby on miał poczucie, że jest w domu potrzebny, że są pewne rzeczy,

które po prostu bez niego się nie wydarzą w ogóle. To znaczy, jeśli półka jest nie

zawieszona przez pół roku, no to oczywiście warto różne sposoby stosować, żeby ona

zawisła, ale jednak dobrze żeby ona była taką zadrą i mężowi przypominała, że to jest

chłopie twój dom, a nie hotel, który wynajmujesz, w którym może zapłacić za usługę i

ona będzie wykonana lub może wykonana za darmo, bo w sumie ty zarabiasz

pieniądze, żona może pracuje w domu albo mniej zarabia. To jest bardzo zły układ,

mężczyzna musi się czuć potrzebny również w tych rzeczach materialnych, że są takie

rzeczy że „kochanie po prostu bez siebie sobie nie poradzę”.

Jacek Pulikowski o tym mówi, że kobiety, które dają do zrozumienia mężom, jak

bardzo łatwo sobie bez nich potrafią poradzić, dość często zostają same, bo

mężczyzna szuka potem jakieś kobiety, która sobie nie potrafi poradzić bez mężczyzny.

Z całą pewnością ta potrzeba bycia potrzebnym jest ogromnie istotna również w

domu. Dzisiaj mężczyźni nie uprawiają pola, nie polują na zwierzęta, nie robią wielu

innych rzeczy i ten maleńki tak naprawdę obszar zagospodarowania domu, ogrodu

cokolwiek mają ,trzeba im pozostawić. Bo jeśli to im jeszcze zabierzemy, to zupełnie

nie mają oni czego się uchwycić.

www. akademiafamilijna.pl 17
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Redakcja: Czyli właściwie takie dwie strony: że może być mężczyzna, któremu

wygodniej jest, bo na przykład żona pracuje w domu, żeby ona się tym zajęła i mówi:

„to zadzwoń, to zrób”, a jednocześnie właśnie też jest tendencja wielu kobiet

wchodzenia w tą płaszczyznę, a jednocześnie narzekania, jak bardzo, no nie umie

nawet żarówki, bo muszę znowu sama. Nie muszę, proszę spróbować nie wkręcić tej

żarówki, w pewnym momencie zgaśnie druga, nie będzie światła, przyjdzie moment,

że ten mąż to wkręci.

Janusz: Oczywiście tutaj ja nie zachęcam w żadnym razie do postawy biernej kobiet,

to znaczy jak najbardziej zachęcam do tego, żeby być czynnym, tylko znajdować

mądre sposoby, które działają. Na przykład tak zwany syndrom cieknącej rynny, taka

komunikacja typu mówienie tego samego komunikatu, wypowiadanie go 15 razy

dziennie, to on niemalże fizjologicznie nie dociera w ogóle do mózgu, nie mówiąc o

tym, że do świadomości, więc to jest po prostu najzwyczajniej nieskutecznie. Ale

kobiety mają swoje mądre sposoby, żeby męża zagadać, kiedy jest w dobrym

humorze, kiedy jest jakiś sympatyczny moment w domu, kiedy coś dobrego ma okazję

zjeść, co żona mu przygotowała. Są różne metody, żeby mężowi o tym przypomnieć,

że „jesteś potrzebny, Kochanie potrzebuję Ciebie”. Oczywiście jest to też obowiązek,

ale lepiej się odwoływać do tego, że Ty to świetnie robisz, żeby go pochwalić. Ja w

żadnym razie nie zachęcam do tego, że kobieta ma z oberwanymi rynnami i nie wiem

czym jeszcze czekać i bez światła w domu, a mąż może się domyśli. Trzeba

przypominać, ten przykład, o którym Pani mówiła, że mężczyźni czasami w ogóle nie

zauważają tego, co wszyscy dookoła już widzą. Nie zakładać, że on wie, że nie

zakładać, że pamięta, bo może mu rzuciłam, kiedy był zajęty, wychodził do pracy, w

ogóle nie zwrócił uwagi, a potem ja się złoszczę od dwóch miesięcy, że on tego nie

zrobił. On naprawdę nie pamięta. Więc jak najbardziej przypominać, wymagać

mądrze, ale pamiętać, że to musi być takie, żeby nam pomagało, a nie psuło naszą

relację.

www. akademiafamilijna.pl 18
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Redakcja: I tak na koniec, że tego za dużo nie może, bo jak tak się nagromadzi to dla

mężczyzn jedna rzecz do zrobienia jest najważniejsza

Janusz: Warto czasami może odbyć taką rozmowę „Dobrze, Kochanie, pewne rzeczy

u nas działają źle w domu, ustalmy, czy naprawdę chcesz, żebym ja wkręcała w domu

żarówki. Czy myślisz, że taki podział będzie dobry”. Myślę, że naprawdę mało który

mężczyzna chciałbyś się znaleźć w roli takiej, że on nie potrafi wkręcać żarówek i jego

żona wkręca. Warto na ten temat rozmawiać „Dobrze, czego ci potrzeba, czy

potrzebujesz więcej odpocząć jak wracasz z pracy, co jest potrzebne. Musimy

przeorganizować weekend. Zróbmy coś. Mężczyzna lubi planować, pamiętajmy, że

mężczyzna zamiast narzekania lubi wyzwanie, postawienie przed nim projektu pod

tytułem „poprawa napraw” w domu, to jest dla mężczyzny wyzwanie. Przepraszam,

ale nękającego go żona, codziennie w sprawie tego psuje relacje, staje się żoną

nieatrakcyjną i niczemu nie służy.

Redakcja: Nie bójmy się tego słowa „żoną zrzędliwą”.

Janusz: Naprawdę to nie żony zrzędliwe wygrywają, te sprawy wygrywają żony mądre,

które potrafią wykorzystać różne momenty i swoje sposoby do tego, żeby mężczyzna

te rzeczy zrobił, ale nie odpuszczają, nie wieszają półek, nie wkręcają żarówek, dobrze

może akurat żarówka to rzecz jest może banalna, tak też raczej nie, to znaczy pewne

rzeczy „kochanie bez ciebie ten dom leży po prostu, musisz tutaj być.

www.wardakowie.pl 19
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Redakcja: Zastanawiamy się teraz nad tym, jak żona może pomóc

mężowi być lepszy mężczyzną, mężem? Teraz chciałabym skupić się

właśnie na tym byciu lepszym tatą, w kontekście obserwowanego nie tak

rzadko zjawiska zawłaszczania przez kobiety przestrzeni, która powinna

w wychowaniu należeć do mężczyzny. Bardzo często widzimy również to

zawłaszczanie w sferze opieki nad dzieckiem, szczególnie w początkowym

okresie.

Janusz: Mam wrażenie, obawiam się, że jest tutaj jeszcze gorzej niż w

pozostałych aspektach, niż na przykład w sferze bycia mężem. Z jednej

strony faktycznie zdarza się, że z jednej strony rzeczywiście mężczyźni nie

do końca sobie z tymi wyzwaniami związanymi z byciem ojcem radzą, a

kiedy tylko okazuje się, że radzą sobie z czymś słabiej, to kobiety od razu

wkraczają do akcji: „No dobra, to ja już tutaj to ogarnę, zorganizuję…”

Redakcja: Ale chodzi na przykład o zmianę pieluszki czy raczej o coś

więcej?

Janusz: Myślę, że właśnie o coś więcej, to znaczy jestem pewien, że

kobiet na przykład wkręcających żarówki z całą pewnością jest znacząco

mniej, niż kobiet które całkowicie zawłaszczyły sferę wychowania, na

przykład w szkole to one chodzą na wszystkie wywiadówki, wszystkie

zebrania… robią wszystko, wszystko, wszystko – po prostu rodzice w

szkole równa się mama w szkole, tak na sto procent. No może tata

wkracza, jeśli już wybuchnie jakaś straszna awantura. W innych sferach

też niejednokrotnie wychowanie równa się mama, ale wydaje mi się, że

w tym obszarze jest to szczególnie widoczne i zaryzykowałbym

twierdzenie, że do pewnego stopnia jest na to nawet taka zgoda

społeczna. Zauważmy, że właściwie w sumie to nikogo nie dziwi, że na

wywiadówkach dziewięćdziesiąt siedem procent obecnych to właśnie

mamy. Uważa się, że właściwie to normalna sprawa i nie ma w tym nic

dziwnego. Tak więc w obszarze nauki zgoda na to jest szczególnie

widoczna, ponieważ w innych sferach wychowania jest jednak

przynajmniej ta świadomość… No tak, tata jest potrzebny… to może tutaj

ta zgoda faktycznie jest trochę mniejsza. Potem, gdy przechodzimy do

szczegółów, to okazuje się że też nie jest najlepiej, ale mimo wszystko

wydaje się że w sferze szkolnej jest to szczególnie widoczne.
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A przecież właśnie obszar edukacji jest

bardzo blisko powiązany z całą sferą

wychowania i właśnie tutaj tata któremu

często łatwiej jest wymagać, łatwiej jest

stawiać granice, ustalać zasady,

wprowadzać programy naprawcze i tak

dalej… mam na myśli wszystkie te

aspekty, które są również niezbędne dla

efektywnej współpracy ze szkołą. Więc

jeżeli ojca tu nie ma, jeśli jest tylko

mama, to trudno się potem dziwić, że

wielu problemów nie udaje się

rozwiązać, albo że dziecko może nie ma

jakichś spektakularnych problemów, ale

też z drugiej strony nie rozwija się tak,

jakby rodzice tego oczekiwali, zgodnie ze

swoimi możliwościami. Ale to jest

związane właśnie z tym że nie ma w tym

ojca, dlatego że mama zasadniczo czuje

się komfortowo wtedy, kiedy, jak to się

mówi, ogarnięte są te największe

problemy i ona jako kobieta, stara się

różne rzeczy raczej łagodzić niż jakoś

„nakręcać”. Dlatego kiedy niektóre rzeczy

trzeba zmienić radykalnie, to serce ją

boli, że trzeba gdzieś przykręcić śrubę, na

przykład, że syn musi wcześniej chodzić

spać, a on nie chce i marudzi, albo musi

siedzieć dłużej nad lekcjami, a bardzo

tego nie lubi.

www. akademiafamilijna.pl 21



www.akademiafamilijna.pl 22

Ojcowie z całą pewnością lepiej sobie z tym radzą, natomiast rzecz w tym, że nie za

bardzo mają z czym sobie radzić, bo te rzeczy dość często są już po prostu z góry

ustalone. „Jak to? Przecież to jest twoja sprawa! Dlaczego ty mnie prosisz mówisz mi

o lekcjach? Czy naprawdę jest już tak źle, że ja muszę się w to wtrącić?” I nieraz może

się nawet wydawać, że taki układ jest dobry, a w rzeczywistości dobry nie jest.

Dlatego pierwsza myśl w tej kwestii powinna być taka, że ojcowie muszą być tu

obecni, a szkoła powinna być obecna w głowach ojców. Musi być obecna w bardzo

szerokim rozumieniu, nie tylko w sensie wyników. Bo z kolei mężczyźni – i tu, tak jak

na każdym kroku, ujawnia się ta nasza komplementarność –również tutaj właśnie

widać, że mężczyzna więcej wymaga, kobieta częściej kocha miłością bezwarunkową. I

jedno, i drugie podejście jest potrzebne. Mężczyzna może będzie zwracał nadmierną

uwagę na wyniki edukacyjne i skupiał się na tym, ale za to kobieta być może w ogóle

nie będzie na to zwracała uwagi albo łatwo będzie przyjmowała wymówki i

tłumaczenia: no tak, pani była niesprawiedliwa albo byłem zmęczony, albo jeszcze coś

innego. I w końcu będzie miał wyniki zupełnie nie takie, jak mógłby mieć. Przy czym

nie chodzi o to, żeby miał wysoką średnią, lecz o to, żeby pracował na maksimum

swoich możliwości – a mama często łatwo przyjmuje wszystkie te tłumaczenia i

przerzuca odpowiedzialność na szkołę.
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Ojcowie z kolei mająmoże większą skłonność do tego, żeby twardo wymagać: słuchaj,

muszą być takie oceny, nie interesują mnie twoje problemy! Ale kiedy są razem… tu

nie chodzi o to, żeby ojcowie zastąpili matki w szkołach, i w ogóle w żadnej roli nie

powinni się zastępować, lecz powinni współpracować: mama tata szkoła. I wtedy to

działa dobrze, wtedy to działa najlepiej. W naszej szkole na przykład wymagamy, we

wszystkich poważnych sprawach, żeby przychodzili oboje rodzice – nigdy sama mama.

Na przykład kiedy mają spotkanie z opiekunem, z tutorem, które odbywa się

obowiązkowo trzy razy w roku, to obowiązkowo musi być na nim i mama, i tata. Jeśli

przychodzi jedna osoba, to oczywiście możemy sobie porozmawiać, ale spotkanie

jako takie się nie odbyło, no chyba że wydarzyło się coś nadzwyczajnego, dajmy na to

taty nie ma przez pół roku, bo pływa na statku i po prostu fizycznie nie ma go przez

tak długi czas w domu.
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Często widzimy niestety, że to jest tak, że obu stronom w jakiś sposób odpowiada ta

sytuacja: mamy chcą zawłaszczyć tę sferę, a ojcowie chętnie ją oddają. Mama mówi:

bo jak ja będę na wykładzie, to ja będę lepiej to wszystko wiedziała, ja lepiej zanotuję

czy zapamiętam, bo ty to nigdy nic nie wiesz. Przecież jak ja wracam z wywiadówki, to

ja ci wszystko powiem. A ty co mi powiesz? Nigdy nic nie wiesz, ostatnio zapomniałeś,

kiedy ma trening i w ogóle nie miałeś pojęcia, że jakiś ma. No to on wtedy mówi: no

faktycznie, no zapomniałem, no to już rzeczywiście lepiej, jak ty będziesz chodzić.

Tylko że potem całą odpowiedzialność przerzuca się na mamę. Biedna mama włosy z

głowy rwie, a tata mówi: no to chyba jakoś źle tym zarządzasz; tak, ale sam nie

wyciąga z tego wniosków. Więc pierwszy i najważniejszy wniosek, to nie oddawajmy

tu inicjatywy, nie pozwalajmy, żeby obszar ten został nam odebrany, zawłaszczony. A z

drugiej strony – nie pozwalać na to, żeby mąż się z tego wycofał i to bynajmniej nie

dlatego żeby po prostu kobietom było lżej.

To oczywiście jest osobna sprawa, że mamy mają za dużo rzeczy na głowie, bo

faktycznie często tak bywa. Przede wszystkim jednak jest to kwestia dobra naszego

dziecka, naszego małżeństwa i można nawet powiedzieć, że również całej szkoły. I nie

chodzi tu także o to, że: „przecież ja dam radę” – bo czasami kobiety tak uważają: „ja

tutaj, prawda, Matka Polka, ja dam radę, jeszcze tę kolejną rzecz udźwignę, niech on

już tam się zajmie lepiej swoimi sprawami!”. Nie nie, to naprawdę mi nie służy, ani

jemu, ani naszemu dziecku. Musimy być wszyscy w tym obecni, także po to jesteśmy

małżeństwem, po to jesteśmy razem, żeby również w szkole która jest ogromnym

obszarem, obszarem niezwykle istotnym przez dużą część życia dziecka i dlatego

musimy być tu obecni razem.
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Redakcja: Próbujemy zastanowić się nad tym, jak żona może

pomóc mężowi być lepszym tatą. Na pewno nie pomaga,

kiedy wręcza go: ja będę i matką, i ojcem!

Janusz: Tak, to na pewno nie pomaga, ale uświadomiłem

sobie, że w poprzedniej części naszej rozmowy, dało o sobie

znać moje skrzywienie zawodowe, bo szybko zeszliśmy na

tematy szkolne. Teraz więc może porozmawiajmy trochę o

tym, jak to wygląda w domu, bo to swoiste „zawłaszczanie”

ma miejsce zarówno w obszarze szkolnym, jak i w obszarze

domowym, w sferze czasu wolnego. Z jednej strony wydaje

się naturalne, że pewne rzeczy powinien organizować tata –

może jakieś wycieczki, jakieś wyjścia do kina czy do muzeum,

a jednocześnie bardzo łatwo tutaj o to, że raczej tatusiowie

się wymykają, niż mamy odsuwają ich. Łatwo dochodzi więc

do tego, że tata wciąż odkłada te aktywności z dziećmi.

Pamiętam, czytałem kiedyś taki wiersz, bardzo ładny, pani

Małgosi Nawrockiej, mówiący właśnie o tym, jak to tata

odkładał pójście z dzieckiem na basen, odkładał różne obiecane

wyjścia: nie teraz, jutro, za tydzień, za miesiąc, potem – a

później znowu coś tam wypadało… Wiersz kończy się drugą

sceną, jak na emeryturze ten mężczyzna dzwoni do córki,

pytając, kiedy do niego przyjedzie z wnukami. I ona też wtedy

mówi: „no nie teraz, wiesz to może w przyszłym miesiącu, a w

ogóle to przecież się niedawno widzieliśmy” i tak dalej… Było to

bardzo trafne i bardzo ładne, na pewno też trochę smutne, ale

tak oczywiście nie powinno być. Te słowa mogą być na pewno

takim budzikiem dla wielu ojców, że to odkładanie różnych

rzeczy nie jest dobre, po prostu bycia ojcem nie da się tak po

prostu odłożyć. Może być oczywiście jakaś obiektywna trudność

w danymmomencie, mogą być jakieś sprawy, które trudno nam

akurat ogarnąć, nie dajemy rady, mamy coś umówionego, czy

jakiś termin w pracy… ale na pewno trzeba dotrzymywać

obietnic. Stephen Covey pięknie o tym pisze w swojej książce pt.

„7 nawyków szczęśliwej rodziny”. Pisze o tych spotkaniach,

które miał umówione z dziećmi, takie wyjścia pojedyncze z

jednym z dzieci.
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Miał opracowany taki harmonogram spotkań i traktował to jako najwyższy priorytet

to znaczy po prostu, że miał te spotkania wpisane w kalendarzu, a miał je rozpisane

na długi czas, to najzwyczajniej nie umawiam w tym czasie innych rzeczy. Wiadomo,

że mamy bardzo dużo na głowie, ale musimy postawić sobie pytanie: gdzie w tej

hierarchii jest to, że jestem ojcem? Tak to należałoby określić, a przy tym pamiętać, że

bycie ojcem powinno znajdować się w tej hierarchii bardzo wysoko.

Trzeba odkręcić takie myślenie, które może się nieraz pojawić, że ja rozwijam się czy

wzrastam jako ojciec kosztem siebie, że w jakimś sensie muszę z zrezygnować z bycia

sobą. To prawda, z niektórych rzeczy trzeba czasem zrezygnować, ale może to być

właśnie okazja do jakieś weryfikacji i przemyślenia niektórych naszych przyzwyczajeń.

W tym momencie to właśnie żona może podsunąć jakąś myśl czy inspirację: „no

dobrze, skoro chodzisz na basen, na pewno tego potrzebujesz, bo to jest dobre dla

twojego zdrowia, ale czy nie mógłbyś zabierać ze sobą syna…? No tak, ale on wolno

pływa… No dobrze, to przyjrzymy się jak to się da zorganizować. Zobaczmy, że jeżeli

tata chodzi na ten wspomniany tu basen, to można to wykorzystać jako okazję do

wyjścia z synem. Pamiętajmy że tak naprawdę, kiedy mówimy o tym czasie

poświęconym dziecku, to nie chodzi o to, żebyś organizował raz do roku jakieś mega

wydarzenia, nie chodzi o to, żebyś poleciał z nim samolotem nie wiadomo dokąd.
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Czasem tak naprawdę wystarczy, żeby pojechało umyć

samochód do myjni. Dla małego chłopaka to jest naprawdę

atrakcja: wow, pojechałem z tatą do myjni, albo: byłem z tatą

na zakupach, pojechaliśmy rowerem do lasu, do tej pory to

pamiętam. I to nie są jakieś wielkie rzeczy, to nie są rzeczy,

które kosztują nie wiem ile czasu czy pieniędzy. Na pewno coś

tu trzeba poświęcić: czas, własny odpoczynek czy jakąś swoją

przyjemność. Tak, ale na pewno warto, i warto myśleć o tym w

ten sposób, że wymaga ono pewnego poświęcenia, dawania

czegoś z siebie. Szczególnie dotyczy to ojców, bo mamy mają

tutaj akurat łatwiej. Kobiety myślą: dobrze, jestem matką, więc

powinnam się tutaj jakoś poświęcić…

Jest to dla nich w pewien sposób bardzie naturalne. Ale

mężczyźni warto żeby myśleli o tym, że to nie jest gra o sumie

zerowej, to znaczy: tyle co daję z siebie jako ojciec, to sam

tracę jako osoba. Nie! To raczej znaczy po prostu, że to są też

„moje” sprawy, są ważną częścią mojego życia i mojego

rozwoju osobistego. Może są rzeczy, które po prostu mogę

robić trochę inaczej i też będzie to dla mnie ciekawe, a w

miarę jak dzieci będą starsze, będzie to coraz ciekawsze i

inspirujące. Warto spojrzeć na to jako na pewne wyzwanie.

Tutaj kobiety mogą też mądrze wspierać swoich mężów,

mówiąc im: nie, nie rezygnuj, spróbuj jeszcze raz, spróbuj

pomyśleć, jak to zorganizować – a nie po prostu: nie mam

czasu. Nie masz czasu, a to trudno. Taka sytuacja, na przykład,

że tata przykręca półkę o dwudziestej trzeciej, bo wcześniej nie

miał na to czasu. A żona: słuchaj, może zrób to w sobotę po

śniadaniu, to wtedy zrobisz to z naszym Krzysiem, bo Krzysio

lubi podawać narzędzia, przyniesie ci wiertarkę i zrobi, co tam

jeszcze będzie trzeba. A przede wszystkim będzie z tobą, bo

takie przykręcanie półki z tatą to jest naprawdę super zabawa.

I właśnie nie chodzi o to, że ja muszę mu kupić mega

wypasione klocki LEGO i wtedy on będzie miał super frajdę,

nie – zamiast tego zróbmy coś wspólnie w domu.
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No czasami trzeba iść do kina, ale to

naprawdę nie na tym absolutnie powinniśmy

się skupiać. Osobiście w ogóle nie jestem

przekonany, że wyjście do kina jest bardziej

wartościowe czy atrakcyjne niż wspomniane

już wspólne wieszanie półki czy jakaś inna

większa praca domowa, a przypuszczam, że w

wielu przypadkach jest wręcz odwrotnie.

Malowanie pokoju czy naprawianie czegoś

albo na przykład jakieś prace ogrodowe

często są dla dzieci większą atrakcją, nie

mówiąc już o tym, że przynoszą im większe

korzyści w sensie ogólnego rozwoju i

przygotowania do życia. Kiedy w domu nie

wykonuje się innych czynności z tatą, to

wtedy jedyne, co nam przychodzi do głowy

jest właśnie zorganizowanie jakiegoś wyjścia,

ale naprawdę nie musi tak wcale być.

Wróćmy jeszcze na chwilę do spraw

przyziemnych, codziennych i spójrzmy na taki

mały przykład, bo mówimy przecież o tym, że

żony powinny motywować mężów do

włączania się w wychowanie. A często

właśnie kobiety myślą, że tylko one mogą

temu naszemu malutkiemu misiaczkowi

przeczytać bajeczkę na dobranoc. Tu

zderzamy się właśnie z tym syndromem

mamy omnipotentnej i trochę może

perfekcyjnej, który możemy obserwować w

naszych domach dość często. Mąż nie wiesza

prania, bo zawsze powiesi krzywo, dziecko nie

wkłada do zmywarki, bo źle wkłada, tata nie

czyta bajki, bo ja mam lepszą dykcję, a w

ogóle nie umie dziecku wyjaśnić, jak dziecko

o coś pyta, i w ogóle niczego w opiece nad

dzieckiem nie umie zrobić tak dobrze, jak ja.
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Pamiętajmy, że to nie na tym rzecz polega i że w ogóle nie o to chodzi, żeby te rzeczy

robić idealnie. Czy bajka jest przeczytana bardzo ładnie, czy trochę gorzej, to sam fakt

że przeczytana jest przez tatę, przynajmniej czasami, jest tu bardzo istotny. Spójrzmy,

że tata czyta bajki inaczej niż mama, na inne rzeczy zwraca uwagę i buduje z

dzieckiem inny rodzaj relacji niż mama i w tym akurat jest niezastąpiony. To nie jest

kwestia „lepiej czy gorzej” – po prostu relacja z tatą jest zupełnie inna niż relacja z

mamą. Podobnie zresztą jak w wielu innych obszarach, więc odsuwanie ojca od tych

spraw, wypieranie go, jest krzywdą dla dziecka i w pewnym sensie zubożaniem go.

Pamiętajmy że bycie ojcem jest jego powołaniem, podobnie jak powołaniem matki

jest bycie matką. Powołanie do bycia ojcem musi się przejawiać w konkretnych

momentach życia. Nie możemy zatrzymywać się na poziomie bycia ojcem w sensie

biologicznym, bo nim staliśmy się już w momencie poczęcia i nie powinniśmy myśleć

o tym w ten sposób, że po prostu jesteśmy ojcem i nic więcej nie trzeba już w tej

kwestii robić.
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Człowiek jest tak skonstruowany i jego życie polega na tym, że właśnie trzeba się

rozwijać, że my dojrzewamy, okoliczności życiowe się zmieniają i to cały czas pobudza

nas do wzrostu, do rozwoju, albo – jeśli tego nie robimy – powoduje stagnację i brak

wzrostu naszego i naszych dzieci. I dlatego nasz brak zaangażowania, brak naszej,

ojców, obecności w rodzinie jest fatalna i pokazuje to wiele badań socjologicznych.

Wyniki tych badań pokazują, że mnóstwo różnego rodzaju patologii i słabości dzieci

wywodzi się z nieobecności – albo w sensie fizycznym, albo mentalnym – ojca w

domu. Dlatego warto zachęcać panów do tego, żeby się angażowali, bo potem, z

czasem, kiedy odniosą tu jakieś sukcesy, poczują satysfakcję i po prostu się w tym

ojcostwie rozsmakują.

Może tak być, i pewnie będzie, że na początku będzie trudno, ale tak to jest, bo mamy

pewne obawy, czegoś nie wiemy, brakuje nam doświadczenia. Pamiętajmy, że nikt się

nie rodzi się dobrym ojcem. To nie jest tak, że ja mówię, że czegoś nie wiem, a ktośmi

na to: „no jak możesz nie wiedzieć!” No tak, być może akurat twój tata był

wspaniałym ojcem i nauczył cię wielu rzeczy, albo może miałeś fantastycznego wujka,

albo jakąś jeszcze inną osobę, od której mogłeś czerpać, ale jeśli nie wiesz, to się nie

martw, że nie wiesz. Po prostu staraj się dowiedzieć. To normalne, że na początku, czy

nawet później, jest wciąż wiele rzeczy, których nie wiemy. Ale dzisiaj naprawdę mamy

wiele możliwości. Trzeba tylko trochę się postarać, włożyć w to jakiś wysiłek. Trzeba

starać się czytać, trzeba próbować brać udział w wykładach czy różnych kursach,

takich jak na przykład kursy Akademii Familijnej, żeby po prostu tych rzeczy się

dowiedzieć, mieć okazję je przemyśleć, przedyskutować w naszym małżeństwie i w

gronie innych rodzin, a potem skutecznie wdrożyć we własnym życiu.
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(fragment książki „Rosa, jak ty to robisz?”, autorstwa Rosy Pich, matki osiemnaściorga

(!) dzieci)

Nie rozumiem niektórych moich przyjaciółek, kiedy mówią: „Bardzo kocham męża,

ale tak naprawdę to kocham dzieci. Są ciałem z mojego ciała. Nosiłam je przez

dziewięć miesięcy, słuchałam bicia ich serca, widziałam, jak będąc niemowlętami,

ożywiają się w mojej obecności …”. Odpowiadam im na to, że przecież tata miał w

całym tym procesie jakiś udział, prawda? Kiedy spodziewaliśmy się pierwszej córki,

Carminety, polecono nam szkołę rodzenia bez bólu. Jako początkująca matka lubiłam

wszelkiego rodzaju innowacje, więc zapisałam się tam. Jakież było moje zdziwienie,

gdy stwierdziłam, że na sali jest pełno tatusiów i mam! Myślałam, że to zajęcia tylko

dla ciężarnych… Kazali nam chodzić na czworakach, zarówno mężczyznom, jak i

kobietom. Tata musiał mówić do dziecka, które było w brzuchu mamy. Jedna z pań

skarżyła się, że jej mąż dużo podróżuje, więc poradzono jej, żeby przykładała sobie do

brzucha słuchawkę telefonu (w tamtych czasach nie było komórek) i w ten sposób

oswajała dziecko z głosem ojca. Druga, w podobnej sytuacji, powiedziała, że nagrała

męża i puszcza to dziecku codziennie przez chwilę, żeby mogło usłyszeć gruby głos

tatusia.

Uważam, że popełnilibyśmy błąd, nie stawiając współmałżonka na pierwszym

miejscu: dla taty najważniejsza jest mama, a dla mamy najważniejszy jest tata…

Obydwoje są w domu na pierwszym miejscu. To właśnie chcą widzieć nasze dzieci:

potrzebują silnych rodziców, którzy kochają się ponad wszystko, pomimo wszystkich

zawirowań życia. Dzieci muszą zobaczyć, jak tata po powrocie do domu całuje mamę,

i usłyszeć: „Poczekaj, synu, najpierw przywitam się z mamą, a potem porozmawiam z

tobą. Zachowywaliście się dobrze? Mama jest zadowolona?”.
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To świetnie, jeśli od czasu do czasu tata przytuli mamę w obecności dzieci. Daje im to

poczucie bezpieczeństwa, bo dzieci muszą widzieć, że rodzice się kochają. Dlatego

należy okazywać sobie czasem czułość w ciągu dnia. Ileż to razy słyszeliśmy to znane

powiedzenie: miłość wyraża się w czynach, a nie w pięknych słowach.

Miłość można okazać na przykład przez to, że wybierasz plan, który podoba się

twojemu mężowi, zamiast tego, który sama wymyśliłaś, a który podoba się tylko

tobie. Dzieci od razu dostrzegają takie drobne gesty. Wiedzą, że tata uwielbia mocne

kino, a mama wstaje z kanapy i wychodzi w czasie scen z suspensem, bo nie może

wytrzymać takiego napięcia. Więc kiedy w jakiś piątek rodzice zdecydują się pójść do

kina, dzieci doskonale wiedzą, że mama chce zrobić tacie przyjemność.

Wraz z upływem czasu dostosowujemy się nawzajem do siebie, jeśli okazujemy sobie

czułość i miłość przez czyny. Przed wyjściem za mąż poza lekturami obowiązującymi w

szkole nie przeczytałam do końca prawie żadnej książki. Ponieważ pochodzę z rodziny,

w której jest szesnaścioro dzieci, zawsze miałam coś ciekawszego do zrobienia z

rodzeństwem niż czytanie książek. Poza tym jestem bardzo żywa i energiczna, i ciężko

mi było usiedzieć przy lekturze. Ale muszę wam powiedzieć, że teraz, po latach,

czytam jedną książkę miesięcznie. Mój mąż jest typem intelektualisty, codziennie

poświęca godzinę na przeglądanie prasy i znajduje czas na przeczytanie jednej książki

tygodniowo. Żartujemy z tego w domu i kiedy ktoś czegoś nie wie, przed zajrzeniem

do Wikipedii czy wyszukaniem w internecie na komórce, zadajemy pytanie jemu.

Zawsze nas zadziwia, bo jest chodzącą encyklopedią. Zrozumiałam, że jeśli chcę

spędzać czas z mężem, muszę poświęcać więcej czasu na lekturę. Teraz uwielbiam

czytać i lubimy siedzieć w ciszy obok siebie, każdy ze swoją książką. Oczywiście nie

czytam książek naukowych ani filozoficznych, tak jak mój mąż. Lubię powieści

obyczajowe i romanse. I jak widać sama wzięłam się teraz za pisanie książki.
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Trzeba szukać chwil, które można spędzić tylko we dwoje. Kiedy dzieci są małe,

absorbują nas wszelkiego rodzaju zajęciami manualnymi: a to zmień pieluchę, a to

nakarm papką, a to zobacz, czy nie chce mu się siusiu… A gdy już są starsze, chcą,

żebyśmy ich wysłuchiwali, opowiadają nam o swoich przeżyciach i marzeniach.

Dziewczyny uwielbiają rozmawiać o szmatkach, jak powiedziałaby moja babcia, czyli o

ciuchach, o najnowszej modzie, o tym, czy nosi się buty na koturnie czy duże plecione

kosze. Dlatego czasami rodzice muszą wyjść z domu, żeby móc porozmawiać na

osobności, w spokoju. Zawsze zazdrościłam mojej przyjaciółce Paqui, która mając w

domu kilkoro małych dzieci i przygotowując się do egzaminu konkursowego, tak się

sprytnie organizowała, że chodziła na dwudziestominutowy spacer ze swoim mężem

Baldem dookoła osiedla. Dzięki temu znali na bieżąco swoje sprawy, rozmawiali o

tym, co się im przydarzyło, o swoich troskach i nadziejach. Owszem, było tysiąc rzeczy

do zrobienia, ale oni wiedzieli, co jest najważniejsze dla funkcjonowania ich

małżeństwa. Komunikacja w małżeństwie jest sprawą podstawową, trzeba mówić

sobie pewne rzeczy. Ale w najstosowniejszym momencie i odpowiednim tonem. Tutaj

nie sprawdza się pielęgnowanie w sercu uraz, które potem mogą wybuchnąć.

Niedobrze jest być pamiętliwym, „No bo kiedyś mi powiedziałeś…”. O wiele lepiej:

„Przepraszam, jeśli cię obraziłam”. Tak, rozmawiajmy o przebaczeniu. W większości

przypadków chodzi o nieporozumienia, a jeśli czasem rzeczywiście popełniliśmy błąd,

trzeba się nawzajem przeprosić i zapomnieć. Nie zachowywać tego w sercu. Ten, kto

przebacza i zapomina, jest szczęśliwszy i bardziej wolny.
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Ci, którzy nadal uważają, że dzieci są najważniejsze, muszą zrozumieć, że chociaż

dzisiaj mają je w domu, to one bardzo szybko wyfruną z gniazda. Mogą wybrać studia

w innym mieście, znaleźć pracę za granicą, albo wziąć ślub i wyjechać gdzieś daleko.

Tak, dzieci odchodzą, a zostaje tylko tata i mama, twarzą w twarz, ramię przy

ramieniu, jedno obok drugiego. Nie dopuśćmy do tego, że staniemy się dla siebie

zupełnie obcy, bo zawsze rozmawialiśmy tylko o dzieciach, o ich problemach i

marzeniach. A o nas? Czy znam marzenia i pragnienia swojego męża, jego aspiracje

zawodowe, upodobania? Czy on zna moje? Musimy dobrze się razem bawić, śmiać się

– to przecież takie zdrowe – z naszych drobnych dziwactw. Jak świetnie działa terapia

śmiechem! Poczucie humoru! Przecież zakochaliśmy się w sobie przed wielu laty,

zdecydowaliśmy się pobrać i założyć rodzinę, stworzyć wspólny projekt. I razem się

zestarzeć, patrząc z radością, jak dorastają nasze wnuki.
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(fragment książki „Ojciec – strażnik rodziny” Jamesa Stensona,

która ukaże się w czerwcu br. nakładem Wydawnictwa

Wardakowie)

Chciałbym zebrać pytania, które od czasu do czasu zadaje sobie

każdy dobry ojciec – pytania, które pomagają mu nie zejść z

obranego kursu i które motywują go do mądrego wysiłku. To

prawda: żyjesz aktywnym życiem, ale zatrzymaj się czasem i

przemyśl każde z poniższych zagadnień z osobna. Odpowiedzi i

wnioski, do których dojdziesz, należą wyłącznie do ciebie.
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● Czy moje dzieci wiedzą, jak bardzo kocham i szanuję

ich matkę? Co widzą i słyszą ode mnie? Co pozwala im

to dostrzec?

● Czy szanuję punkt widzenia mojej żony i traktuję jej

zdanie poważnie, zwłaszcza w sprawach dotyczących

dobra naszych dzieci?

● Co powinienem zrobić lub zmienić, żebyśmy w

sprawach wychowania byli z żoną jeszcze bardziej

zjednoczeni? Czy staram się pytać jej o zdanie, zanim

pozwolę na coś naszym dzieciom? Czy dzieci wiedzą, że

nigdy nie zgodzę się na to, żeby weszły pomiędzy nas?

● Czy uważam na to, żeby nie podważać autorytetu

mojej żony w oczach naszych dzieci? Czy dotrzymuję ze

swej strony naszej umowy o niekłóceniu się w

obecności dzieci? Czy dzieci widzą, jak przepraszamy

się po kłótni, która nas poróżniła?

● Jak często rozmawiam z żoną o formowaniu

charakterów naszych dzieci i o tym, co powinniśmy w

tej materii robić wspólnie?

● Co robię, żeby moja żona miała dla siebie chwilę

odpoczynku, przerwę, szansę na zasłużony reset? Co

stoi na przeszkodzie, żebym robił to częściej?
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● Czy mam jasną, strategiczną wizję prowadzenia

dzieci ku odpowiedzialnej, kompetentnej, pewnej

siebie dorosłości? Czy wyobrażam sobie moje dzieci

jako przyszłych dorosłych? Czy moim celem jest

uczynienie z nich ludzi nakierowanych na innych?

● Czy często myślę o moich dzieciach jako o kobietach i

mężczyznach żyjących w małżeństwie i

odpowiedzialnych za własną rodzinę? Czy pamiętam,

że moim zadaniem jest gruntowne przygotowanie ich

do zbudowania stabilnych, szczęśliwych małżeństw i do

dobrego wychowania ich dzieci?

● Jakie cnoty charakteru powinni wyrobić w sobie moi

synowie, żeby stać się dobrymi mężami, ojcami i

pracownikami – cokolwiek będą w życiu robić? Jakie

cnoty charakteru powinny w sobie ukształtować moje

córki, żeby dobrze poradzić sobie z wyzwaniami, jakie

postawi przed nimi życie rodzinne i zawodowe. Co

powinny robić, żeby być kobietami tak wspaniałymi,

jak ich matka?

● Jak powinny być ukształtowane osąd i sumienie

moich dzieci w kwestiach dotyczących relacji z płcią

przeciwną w okresie, kiedy są nastolatkami i młodymi

dorosłymi? Jakich cech powinny szukać w przyszłym

współmałżonku, a czego unikać?
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● Do jakich nieszczęść lub tragedii w życiu moich

dzieci przyczynię się, jeśli nie uda mi się ukształtować

ich rozumu, sumienia, poczucia odpowiedzialności,

męstwa i samokontroli? Jak mogłyby potoczyć się losy

ich rodzin i ich życie zawodowe, jeśli zostałyby tam,

gdzie są teraz, ze wszystkimi swoimi wadami, brakiem

dojrzałości i dziecięcym egoizmem?

● Jeśli moim dzieciom przytrafi się w życiu zła

sytuacja majątkowa, czy będą dysponowały

odpowiednim sprytem, hartem ducha i siłą duchową,

które będą im wówczas potrzebne, by utrzymać swoje

rodziny?

● Czy staram się wpoić swoim dzieciom tę

ważną życiową prawdę, że w życiu nie tylko bawimy

się, lecz przede wszystkim pracujemy – i że życie

wypełnione efektywną pracą jest normalne,

ubogacające i głęboko satysfakcjonujące? Czy

wychowuję swoje dzieci tak, żeby patrzyły na pracę w

kategoriach wymagającej, sportowej przygody –

sposobu, w jaki realizujemy swoje zdolności i procesu,

który wydobywa z nas to, co najlepsze?
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● Co dzieci wiedzą o moim życiu zawodowym?

Jak dużo mówię im na ten temat? W jaki sposób mogę

im przybliżyć to, jak zarabiam na życie? Czy mogę

czasami przynieść trochę pracy do domu, a może raz

na jakiś czas zabrać je do pracy, chociażby w weekend?

● Czy wyznaczam moim dzieciom obszary

odpowiedzialności w domu – obowiązki, którymi mogą

służyć rodzinie, chociażby w niewielkim stopniu? Czy

kieruję ich wysiłkami i zachęcam je do ich

podejmowania? Czy okazuję, jak bardzo jestem z nich

dumny, kiedy się starają?

● Czy uczę starsze z moich dzieci czekać na

dobra materialne, które chcą posiadać, a jeśli to

możliwe – czy każę im na nie zapracować?

● Czy staram się nauczyć starsze dzieci wartości

pieniądza – tego, że odpowiedzialni dorośli wiedzą, jak

na nie uczciwie zapracować, jak je bezpiecznie

oszczędzać, mądrze wydawać i hojnie ofiarowywać

ludziom w potrzebie?

● Czy kiedy muszę surowo napomnieć moje

dzieci, staram się praktykować „serdeczną

asertywność”? To znaczy, czy dążę do tego, żeby dzieci

wiedziały, iż oczekuję zmiany postępowania, a nie

osoby? Czy mają świadomość, że robię to wyłącznie

dlatego, że je kocham?
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● Czy, jeśli to możliwe, staram się napominać

dzieci w cztery oczy? Czy szybko przyjmuję ich

przeprosiny? Czy robię to z serdecznością? Czy chętnie

otwieram im na nowo „czyste konto”?

● Czy staram się, żeby moje dzieci przepraszały,

kiedy kogoś urażą, i żeby same chętnie przyjmowały

przeprosiny innych?

● Czy moje dzieci rozumieją, co znaczą słowa:

uczciwość, honor, zobowiązanie, umiejętność

dotrzymywania terminów, odwaga, przebaczenie,

wyrozumiałość, współczucie oraz poleganie na pomocy

Bożej?

● Czy uczę moje dzieci, ile odwagi wymaga

dobre, moralne życie, wytrwanie w trudnej pracy,

panowanie nad sobą, podnoszenie się po klęskach i

rozczarowaniach, mówienie prawdy, dotrzymywanie

obietnic i przepraszanie? Czy okazuję im, jak bardzo

jestem z nich dumny, kiedy tak postępują?

● Czy zasady obowiązujące w naszym domu

mają końcówkę ‐my? To znaczy, czy sami staramy się

żyć według tych standardów, które wyznaczamy

naszym dzieciom, tak żeby nigdy nie myślały o mnie

jako o hipokrycie?
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● Czy wymagam przestrzegania zasady: żadnych

kłótni przy stole?

● Czy nalegam, żeby dzieci przestrzegały

dobrych manier? Czy mają nawyk używania zwrotów:

proszę, dziękuję, przepraszam – w życiu rodzinnym, a

w szczególności w stosunku do swojej matki? Czy daję

im w tej kwestii dobry przykład?

● Kogo moje dzieci stawiają sobie za wzór? Kogo

podziwiają? Czy jeśli wymieniają w tym kontekście

postacie ze świata rozrywki, nie oznacza to, że za dużo

korzystają z mediów cyfrowych?

● Ile czasu moje dzieci tracą na oglądanie

bezsensownych programów w telewizji lub internecie?

Co dobrego i wartościowego mogłyby zrobić przez ten

czas?

● Czy moje dzieci kształtują w sobie nawyk

ograniczania korzystania z telewizji i mediów

cyfrowych?
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● W jakim wieku moje dzieci powinny zacząć: (a)

nastawiać sobie same budzik, (b) ścielić własne łóżka i

(c) pracować osiem godzin dziennie (mam na myśli

sytuację, kiedy czas przeznaczony na naukę, zajęcia

dodatkowe i prace domowe daje w sumie osiem

godzin)?

● Czy przeznaczam czas na rozmowę z każdym z

dzieci z osobna, słuchając ich uważnie i dowiadując się

w ten sposób, co tak naprawdę dzieje się w ich

dojrzewających właśnie umysłach? Czy wiedzą, jak

bardzo mi na nich zależy – również na tym, co myślą?

● Czy pomagam im analizować problemy i

porażki, uczyć się na własnych błędach i zastanawiać

się nad tym, co można było zrobić lepiej?

● Czy staram się utrzymywać z nimi kontakt

wzrokowy i okazywać czułość również na inne sposoby,

np.: głaszcząc je po głowie, ściskając delikatnie za

ramię lub za rękę, dając im buziaka na do widzenia

albo otulając wieczorem kołdrą?

● Czy moje dzieci przejawiają oznaki

rozleniwienia? Czy są w dobrej formie fizycznej? Czy

mają nawyk regularnych ćwiczeń i dobrego

odżywiania, nawyk, który pozostanie z nimi na długie

lata?
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● Czy myślę o tym, że jeśli na studiach moje

dzieci będą miały nadwagę, bardzo negatywnie

wpłynie to na ich pewność siebie i życie towarzyskie?

W jaki sposób otyłość może w przyszłości wpłynąć na

ich karierę zawodową?

● Czy przeznaczam czas na wspólne uprawianie

sportu i granie w gry? Czy jestem obecny na ich

meczach? Czy pomagam im cieszyć się sportem i

uniknąć nastawienia na wygraną za wszelką cenę?

● Czy zachęcam dzieci do rozwijania w sobie

różnych pasji i do czytania wartościowych książek? Czy

rozmawiam z nimi o tym, co robią i czego się uczą?

● Czy sprawdzam ich prace domowe tak często,

jak to możliwe? Czy przeznaczam czas na uczenie ich

wytrwałości i staranności w pracy? Czy pomagam im

uczyć się na własnych błędach? Czy pokazuję, jak

dumny jestem z ich rosnących umiejętności?
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● Czy, myśląc o ich pracach domowych i

obowiązkach, zwracam uwagę na to, jak pracują – na

ich zapał do pracy, koncentrację, staranność,

zarządzanie czasem (samokontrolę), postawę zdrowej

satysfakcji z własnych osiągnięć?

● Wmomencie gdy moje dzieci wchodzą w wiek

dojrzewania – kiedy zaczynają zwracać coraz większą

uwagę na ojca – czy staram się być dla nich zawsze

dostępny? Czy myślę o nich i traktuję je jak prawie

dorosłych? Czy rozmawiam z nimi więcej o

„chodzeniu” ze sobą, małżeństwie, wyborze zawodu,

standardach profesjonalizmu i zasadach rozsądku w

biznesie? Czy zdaję sobie sprawę, że mój czas dobiega

końca i że zostało mi tylko kilka lat, zanim dojrzeją i

odejdą z domu?

● Czy przypominam sobie od czasu do czasu, że

mam tylko jedną szansę na to, żeby odpowiednio

wychować moje dzieci – i że właśnie ta misja jest

moim największym życiowym osiągnięciem i

kryterium, według którego mogę ocenić, czy

odniosłem sukces, czy klęskę jako mężczyzna?

● Czy z zaufaniem polegam na pomocy Boga w

tych obszarach, w których ujawniają się moje słabe

strony i niedociągnięcia, ponieważ moje dzieci należą

przede wszystkim do Niego?
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Janusz Wardak

od 25 lat szczęśliwy mąż i ojciec dziesięciorga dzieci

w wieku od 4 do 24 lat. Jeden z założycieli i prezes

Stowarzyszenia Akademia Familijna.

Autor wykładów, warsztatów i artykułów,
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małżeńskiej i życiu rodzinnemu; stały gość audycji

„Wychowywać, ale jak?” w Radiu Warszawa.

Inicjator kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny”.

Był wicedyrektorem szkoły dla chłopców „Żagle”

Stowarzyszenia „Sternik” w Warszawie. Aktualnie

jest niezależnym doradcą edukacyjnym. Członek
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