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ivadas

Jeigu paėmėte į rankas šią knygą, vadinasi, jau 
turite vaikų arba planuojate artimiausiu metu jų 
susilaukti. Vaiko atsiradimas yra vienas svarbiau-
sių gyvenimo įvykių, o gero žmogaus išugdymas – 
vienas didžiausių pasiekimų. Kai praeis daug metų, 
galimas daiktas, gailėsitės tik vieno dalyko – kad 
per mažai laiko skyrėte savo vaikams. 

Aš pats esu keturių vaikų tėvas. Augindamas 
juos, susidūriau su kai kuriomis plačiai papli-
tusiomis problemomis. Ir dabar esu pasiruošęs 
pasidalyti su jumis savo patirtimi. 

Pirmiausia norėčiau tarti kelis žodžius apie savo 
vaikystę. Deja, negaliu pasigirti, kad šis mano 
gyvenimo laikotarpis buvo laimingas – mat mano 
tėvai padarė daug auklėjimo klaidų.

Buvau problemiškas paauglys. Kai sulaukiau 
penkiolikos metų, mane išvarė iš mokyklos, maža 
to, pašalino iš skautų būrio. Buvau pats nepopu-
liariausias klasės mokinys ir vengiau bendrauti su 
bendraamžiais. Mano mama netgi kreipėsi į vaikų 
psichologą. Ji papasakojo, kaip mane auklėjo, ir 
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psichologas jai paaiškino, kad jos metodai buvo 
visiškai netinkami. Psichologas pridūrė, kad jeigu 
iš manęs išeis geras žmogus, tai įvyks tik todėl, 
kad aš būsiu nepaisęs mamos auklėjimo, o ne dėl 
to, kad šis auklėjimas buvo geras. 

Vis dėlto specialisto nuomonė nepakeitė ma-
mos požiūrio į auklėjimą ir ji liko įsitikinusi, kad 
elgiasi absoliučiai gerai. O viską, ką tada dariau 
aš, ji vadino blogu elgesiu. 

Bet dabar turiu prisipažinti: buvau atžarus, ne-
mandagus, įžūlus, piktas, įžeidinėjau tėvus, kartais 
netgi atrodydavo, kad norėjau, jog jų šiame pasau-
lyje nebūtų – ir visa tai dėl to, kad jiems keršijau. 
Norėjau su jais susilyginti. Mane išgelbėjo tik tai, 
kad tuo metu pažinojau kelis vyresnio amžiaus 
žmones. Tai buvo paprasti darbininkai, mecha-
nikai. Jie tapo tikrais mano draugais ir išmokino 
dirbti. Jų geranoriškumo dėka mano gyvenimas 
pasikeitė. Net sunku įsivaizduoti, kokią įtaką gali 
padaryti laiku ištartas šiltas žodis!

Vienas mano geras draugas kalbėjo: „Niekada 
nevėlu padaryti taip, kad vaikystė taptų laiminga.“ 
Labai domi mintis! Net jei jūsų vaikystė buvo 
siaubinga, galite ją permąstyti – tada pamatysite, 
kad joje būta daug nuostabių akimirkų. Ir galbūt 
tarsite sau: „Kaip gerai, kad tėvai su manimi 

elgėsi taip neteisingai. Būtent toks jų elgesys 
padarė mane tokį, koks aš esu dabar! Būtent jie 
suformavo mano charakterį!“ Kaip tik taip aš ir 
pasielgiau – permąsčiau savo vaikystę ir tai padėjo 
man susitaikyti su tėvais. Dabar jaučiu jiems meilę 
ir pagarbą. Dėkoju jiems, kad esu toks, koks esu. 

O labiausiai dėkingas už tai, kad jie išmokino 
mane auklėti vaikus. Tiesa sakant, iš pradžių 
bandžiau vadovautis jų metodais, bet greitai to 
atsisakiau. Ir ėmiau auklėti vaikus visiškai kitaip, 
nei tą darė mano tėvai. Nuostabu, kad mano vaikai 
dėl to tik laimėjo. 


