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Miała tylko jeden niewielki kłopot:

DZIECI CZASAMI DOPROWADZAŁY JĄ DO SZAŁU!

Nie tak dawno temu 
w krainie leżącej wcale nie za siedmioma górami 

żyła sobie młoda matka, 

która bardzo kochała swoje dzieci 
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Ola opowiedziała mi, w jaki 
sposób wyjaśniła dzieciom, 
że od tej chwili sprawy będą 
wyglądać inaczej 

Historia Oli natchnęła mnie
optymizmem, jakiego nie
doświadczyłam nigdy wcześniej,
więc zamówiłam płytę i książkę
Wychowawcze czary-mary

Następnego dnia byłam gotowa. 
Dzieci nie wiedziały, co się dzieje! 
Przy bójkach używałam metody liczenia 

Wysyłając dzieci spać, 
korzystałam z Prostej Metody 
Snu i minutnika 

Kiedy dzieci się dąsały i pyskowały, 
ponownie stosowałam liczenie 

DZIECI, RZECZ JASNA, 
NIE UWIERZYŁY NAM 

WYSTARCZYŁO 10 DNI, 
ABY TO ZMIENIĆ 

MÓWIĘ 
DO WAS OBU. 

RAZ 

USTAWIAM 
CZAS NA 30 MINUT 

TRZY! 
I PIĘĆ MINUT 

PRZERWY 

Powiedziała mi też, jak dużo problemów 
sprawiały, bijąc się, grymasząc oraz 
ignorując czas spania i odrabianie lekcji 
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Sprzątania uczyłam dzieci, ustalając limit 
czasu, stosując metodę worka na śmieci 
i nie szczędząc im przy tym pochwał 

Pracowałam ciężko i zmuszałam dzieci 
do równie ciężkiej pracy. Przez jakiś czas 
nawet nie chciały ze mną rozmawiać 

Dom jest znacznie spokojniejszy
i cichszy. Wracając z pracy, nie boję
się tego, co zobaczę na miejscu

Szybko ponownie polubiłam 
spędzać czas z dziećmi. Były 
w końcu bardzo słodkie 

Po kilku tygodniach miałam 
wrażenie, że staję się takim rodzicem, 
jakim zawsze chciałam być 

Pewnego dnia Bartek zszokował 
mnie, mówiąc, że lubi 
„Wychowawcze czary-mary”. 
Spytałam go dlaczego 

ALE 
MAMO!  

BO JUŻ NA NAS 
NIE KRZYCZYSZ 

PO RAZ 
PIERWSZY 

WIEDZIAŁAM 
JEDNAK, 
CO ROBIĘ 

JUŻ ÓSMA. WSZYSTKO, CO 
ZOSTAŁO, IDZIE DO WORKA! 
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Czułam, że pogrążam się coraz bardziej

Pytania do Ciebie

Jak często zdarza Ci się czuć jak rodzic na rysunku?

 1 2 3 4 5
 Nigdy Rzadko Czasami Często Zawsze

Co się dzieje, kiedy tracisz kontrolę nad własnym domem?

 

 

 

Jak się wtedy czujesz? Jak się oceniasz?
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Przyjacielska porada?

Czy Eliza powinna trzymać dzieci krótko?

 

 

 

Czy „trzymanie krótko”  
zawsze oznacza kary fizyczne?
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Przyjacielska porada?

Czy w przypadku Twoich dzieci wyjaśnienia są pomocne  
przy próbach zaprowadzenia dyscypliny?

 

Kiedy Twoim zdaniem  
wyjaśnienia są niezbędne?
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Zmiana nastawienia. Część I: dzieci

 

Jak synek Elizy odbierał w tym momencie  
zmianę zachowania swojej mamy? 

Czy chętnie współpracował, widząc tę zmianę?

 

 

Jak odbierał tę zmianę później?   
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Zmiana nastawienia. Część II: rodzice

Wymień trzy główne przyczyny  
zmiany nastawienia Elizy:

1.  

  

2.  

  

3.  

  

Miałam wszystkiego dość. Kochałam
swoje dzieci, ale nie mogłam ich znieść
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DASZ RADĘ!

Ty również możesz odzyskać kontrolę nad własnym
domem, ponownie pokochać swoje dzieci i zostać

takim rodzicem, jakim od zawsze chcesz być.
I to wszystko możesz osiągnąć

już w bardzo niedalekiej przyszłości!
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