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Румяна Автанска

На Даниъл, Илай и Алис,
които ме научиха да обичам.
И на всички родители по света,
чиято любов моделира следващото поколение
и трансформира човечеството:
Бъдещето ни е във вашите ръце.
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Едно поколение от дълбоко любящи родители би
променило мисленето на следващото поколение,
а с това и целия свят.
Чарлс Рейсън

Предговор

Е

дна сутрин, докато гледах как съседът ми Дейвид учи седемгодишния си син Кели да управлява електрическата им косачка из двора, научих чудесен урок. Докато Дейвид показваше на
сина си как да обръща косачката в края на моравата, съпругата му
Джан го повика, за да го пита нещо. Кели подкара косачката точно през цветната леха в края на моравата, проправяйки пътека,
широка около седемдесет сантиметра!
В момента, в който Дейвид видя това, започна да губи контрол.
Беше му отнело много време и усилия да си спечели завистта на
съседите с тези цветни лехи. В момента, в който започна да повишава тон с гневни нотки в гласа си, Джан бързо дотича, сложи
ръка на рамото му и каза: „Дейвид, моля те, не забравяй... отглеждаме деца, а не цветя!“
Вече повече от четирийсет години съм посветил живота си на
това да вдъхновявам и подкрепям стотици хиляди хора, които искат да постигнат своите професионални и лични цели. А за повечето от тях една от най-трудно постижимите цели е да отгледат
вежливо, продуктивно и състрадателно дете и да се насладят на
неподправени, съкровени и щастливи отношения с това дете чак
до юношеските и младежките му години. Това обаче, както, сигурен съм, знаете, не е лесна задача.
Всеки ден на семинарите, които провеждам, срещам зрели
хора, които всячески се опитват да излекуват и преодолеят сковаващите последствия от раните, нанесени им в детството. Дали
тези хора са имали лоши родители? Не. Както при повечето от
нас, и техните родители са били добри хора, ограничени от собственото си възпитание, които често са забравяли, че отглеждат
деца, а не цветя, или които просто никога не са успели да се научат как да бъдат добри родители.
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Родителите, които обучавам и подготвям, често се мъчат да
прекъснат този омагьосан кръг и да започнат на чисто със своите
деца, но добрите намерения невинаги са достатъчни, за да излекуват старите рани. Иска ни се да бъдем вдъхновени и спокойни
родители, но забързаното ежедневие и стресът правят това, ами,
откровено трудно. Понякога сме толкова затънали в собствените
си емоции и затруднения, че и най-малката грешка на децата ни
ни изкарва извън релси. И докато излизаме от кожата си, можем
да се помолим за всичко, от което се нуждаем, за да сме по-добри
родители: да сме по-търпеливи, не толкова напрегнати, да спрем
да викаме, да вдъхваме повече кураж и подкрепа. И все пак всички
смятаме, че постигането на тази цел е много по-трудно, отколкото изглежда.
Родителите, които успяват, явно знаят някаква тайна. Те са
по-спокойни, хладнокръвни, но са и много по-близки с децата
си и с вътрешната си мъдрост. Те не са просто по-търпеливи, а
изглеждат много по-присъстващи и щастливи с децата си. Това,
разбира се, води до по-добро поведение при децата, затова и на
тези родители не им се налага да полагат усилия, за да бъдат търпеливи и да не прехапват устни. Когато детето им по погрешка
мине с косачката през цветята, те помнят, че най-важното е как
отглеждат децата си, а не колко красива и впечатляваща е цветната им градина.
„Спокойни родители – щастливи деца“ е книга, която ни разкрива тази тайна на успешното родителство. Във всяка от изчерпателните, практични, вдъхновяващи глави от книгата д-р Лора
Маркам ни показва как да повдигнем духа си, за да можем да дадем
на децата си най-доброто от себе си, а не каквото е останало от
нас. Глави като „Спокойните родители отглеждат щастливи деца“
ни напомнят за тази дълбока, но често пренебрегвана истина.
Родителите, които аз познавам, нямат много време за четене,
но красотата на тази книга е в това, че д-р Маркам е включила Указания за действие. Всяко от тези кюлчета мъдрост е достатъчно
кратко да бъде прочетено на един дъх преди лягане, докато чакате
в колата или докато се опитвате да се успокоите, преди отново да
се заемете с децата си. Подробни планове за действие като „Как
да останете спокойни, когато детето ви изпадне в емоционален
срив“ и „Използвайте връзката, за да направите лягането вечер

Предговор
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по-лесно“ са достатъчно простички да бъдат лесно възприети и
приложени в разгара на даден конфликт.
Разбира се, конфликтът никога не е наистина между родител
и дете. Това е просто проявление на вътрешната битка, която родителят води със себе си. За да дадем на децата си най-доброто
от себе си, трябва да поработим върху себе си, да решим вътрешните си конфликти, което никога не е лесна задача. Но каква посилна мотивация можем да имаме от любовта към децата си? Д-р
Маркам дава на нас – родителите, набор от похвати, чрез които
да излекуваме собствените си рани и да задълбочим връзката си
с истинското си вътрешно Аз, и така да улесним създаването на
толкова желаната истинска близост с децата си. Тя ни напомня, че
наистина никога не е късно да имаш щастливо детство.
Да имаш д-р Лора Маркам на нощното си шкафче е като да
имаш на рамото си ангел, който нашепва в ухото ти полезни тайни. Това са тайните, които всяка майка и всеки баща трябва да
знае, за да се превърне в по-спокоен и ефективен родител, а вследствие на това и в по-щастлив човек.
Джак Канфийлд, съавтор на „Пилешка супа за душата
на родителя“ и „Пилешка супа за душата на майката“

