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Ir jūsų gyvenime buvo tokių dienų, tiesa? Miego trūkumas, pur

vas, žemės riešutų sviestas ant naujo švarko, kovos dėl namų darbų,

plastilinas ant kompiuterio klaviatūros ir nuolatiniai pasiaiškinimai

„Tai ji viską pradėjo!" vertė jus skaičiuoti minutes, kol pagaliau galė
site pailsėti. Tomis dienomis, kai (ir vėl?!!) tenka traukti raziną iš
nosies, norisi tiesiog išgyventi.

Tačiau augindami vaikus jūs siekiate daugiau nei tik išgyventi.

Žinoma, norisi įveikti įniršio priepuolius restorane. Bet jūsų kaip

tėvų ar kitų vaiku besirūpinančių asmenų tikslas yra auginti vaikus

taip, kad jie būtų laimingi. Jūs norite, kad jie džiaugtųsi prasmingais
santykiais, būtų rūpestingi ir užjaučiantys, gerai mokytųsi, dirbtų ir

būtų atsakingi, o kartu ir būtų patenkinti savimi.

Gyventi. Gyvuoti.

Mes bendraujame su tūkstančiais tėvų. Paklausus, kas jiems

svarbiausia, sąrašo viršuje beveik visada atsiduria būtent šie du sie

kiai. Jie nori ištverti sunkius auklėjimo momentus ir trokšta, kad jų

vaikai ir šeima būtų laiminga. Visi trokštame to paties.

Gyventi ir gyvuoti
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sieną, tiesiog norite tai ištverti. Tuo pat metu tai yra galimybė, net

dovana mums, nes tokiais momentais mes, tėvai, galime nuveikti

svarbių ir prasmingų darbų.

Įsivaizduokite situaciją, kurią dažniausiai stengiatės įveikti. Gal

būt jūsų vaikai pešasi jau trečią kartą per tris minutes (nesunku įsivaiz

duoti, ar ne?). Užuor nutraukę peštynes ir išskyrę besipešančius vai

kus, išsiųsdami juos į skirtingus kambarius, galite pasinaudoti ginču

kaip galimybe pamokyti vaikus susikaupti ir išklausyti kito žmogaus
nuomonę, aiškiai ir pagarbiai išsakyti savo norus, pakalbėti apie kom

promisus, pasiaukojimą, derybas ir atleidimą. Situacijos įkarštyje tai
padaryti nėta lengva. Tačiau, kai šiek tiek pažinsite vaikų emocinius

poteikius it psichines būsenas, pasieksite teigiamų rezultatų ir be

Jungtinių Tautų taikos pajėgų pagalbos.
Nieko bloga tiesiog išskirti besipešančias atžalas. Tai geras išgy

venimo būdas ir tam tiktais atvejais tinkamiausias sprendimas.

Tačiau neretai galime nuveikti daugiau, nei tik nutraukti konfliktą

ir triukšmą. Konfliktą galime pasitelkti lavinti vaiko smegenis ir for
muoti bendravimo įgūdžius bei charakterį. Laikui bėgant broliai ar
seserys augs ir išmoks spręsti konfliktus be tėvų pagalbos.

Požiūris gyventi ir gyvuoti nereikalauja laukti tinkamos akimirkos
padėti savo vaikui. Galite pasinaudoti visomis bendravimo situacijo

mis - kupinomis įtampos ar pykčio ir maloniomis - kaip galimy

bėmis mokytis būti atsakingiems, rūpestingiems, gabiems žmonėmis,

kokių jūs tikitės. Ši knyga yra apie tai, kaip pasinaudoti kasdienėmis
akimitkomis, kad atskleistumėte vaikų galimybes. Ji yra priešnuodis

akademiniam požiūriui, perdėtai pabrėžiančiam rezultatus, tobuly

bės siekius bet kokia kaina. Mes ieškome būdų, kaip padėti vaikams
būti savimi, geriau jaustis šiame pasaulyje, būti atsparesniems ir sti

presniems. Kaip tai padaryti? Mūsų atsakymas paptastas: jums reikia

išsiaiškinti pagrindinius dalykus apie vaiko smegenis, kurioms reikia
padėti augti ir vystytis. Būtent apie tai ir kalbama knygoje „Protingas

vaikas".:

8 •  |2ANGA

Ramiomis, blaivaus mąstymo akimirkomis mes laviname vaiko

protą, skatiname smalsumą ir padedame jiems atsiskleisti visose gyve

nimo srityse. Tačiau stresinėmis akimirkomis, kai sodiname vaiką į

auromobilio kėdutę, skubėdami į futbolo rungtynes, tikimės vienin

telio dalyko - išvengti riksmų ir neišgirsti frazės „Tu toks šlykštus!".

Stabtelėkite ir paklauskite savęs: ko tikitės iš savo vaikų? Kokias
savybes jie turėtų išsiugdyti ir perkelti į suaugusiųjų gyvenimą?
Norite, kad jie būtų laimingi, nepriklausomi, kad jiems viskas sek

tųsi. Trokštate, kad jie mokėtų bendrauti ir gyventų prasmingą gyve

nimą. Dabar pagalvokite, kiek procentų savo laiko skiriate šių vaiko

savybių ugdymui? Jei esate kaip ir dauguma tėvų, jūs nervinatės, kad

tiesiog bandote prastumti dieną (kartais kelias minutes) ir nesutei

kiate galimybių įgyti patirties, kuri padėtų jam klestėti šiandien ir
ateityje.

Jūs imate save lyginti su idealiais tėvais, kurie siekia ne rik išgy

venti, o, rodos, kiekvieną sekundę moko vaikus klestėti. Pažįstate

tėvų ir mokytojų asociacijos prezidentę, kuri gamindama natūralų,

sveiką maistą lotyniškai skaito savo vaikams apie tai, kaip svarbu

padėti kitiems, tada automobiliu, kuriame groja klasikinė muzika,

o oro kondicionierius skleidžia levandų kvapus, veža juos į meno

muziejų. Nė vienas neatitinkame įsivaizduojamo super tėvų modelio.

Ypač kai dieną išgyvename išlikimo režimu ar kai gimtadienio šventės
pabaigoje paklaikusiomis akimis ir išraudusiu veidu šaukiame: „Jei
dar bus nors vienas ginčas dėl lanko ir strėlių, niekas negaus dovanų!"

Tačiau nenusiminkite: akimirkos, kurias tiesiog stengiamės ilgy-

venti ir greičiau įveikti, ič tikrųjų yra galimybės padėti vaikui klestėti.
Kartais gali atrodyti, kad meilės kupini, svarbūs momentai (pavyz

džiui, pokalbis apie užuojautą ar charakterį) neturi nieko bendra su
auklėjimo iššūkiais (laimėti dar vieną kovą dėl namų darbų ar ištverti
staigų vaiko savitvardos praradimą). Tačiau taip nėra. Kai jūsų vaikas

elgiasi nepagarbiai, atsikalbinėja, kai esate kviečiamas pokalbiui su

mokyklos direktoriumi, kai randate spalvotais pieštukais aprašinėtą
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išsigąs, liūdės ir pyks. Tiesą sakant, būtent šie nemalonūs išgyveni

mai ir leidžia jiems augti bei pažinti pasaulį. Užuot bandę apsaugoti
atžalas nuo neišvengiamų gyvenimo sunkumų, galime padėti jiems

integruoti šias patirtis į pasaulio suvokimą ir mokytis iš jų. Vaikai

suvokia savo gyvenimą ne tik priklausomai nuo to, kas jame vyksta,

bet ir nuo to, kaip į jį reaguojame mes - tėvai, mokytojai ir kiti vaiko

gerove besirūpinantys asmenys.

Todėl vienas iš pagrindinių mūsų tikslų buvo parašyti knygą
„Protingas vaikas" kiek įmanoma naudingesnę, pateikiant konkre

čias priemones, kaip pasiekti, kad auklėjimas būtų lengvesnis ir jūsų
santykiai su vaikais būtų prasmingesni. Tai viena iš priežasčių, kodėl

beveik pusę kiekvieno skyriaus užima skiltis „Ką daryti", kurioje

pateikiami praktiniai patarimai ir pavyzdžiai, kaip pritaikyti skyriuje
aprašytas teorines koncepcijas.

Be to, kiekvieno skyriaus pabaigoje rasite du skyrelius, pade

dančius įsisavinti ir pritaikyti naujas žinias. Pirmasis - „Protingas

vaikas" - padės mokyti vaikus skyriuje aprašytų tiesų. Gali atrodyti

keista kalbėtis su mažais vaikais apie smegenis. Juk tai mokslas.

Tačiau paaiškėjo, kad net maži vaikai, ketverių ar penkerių metų, yra

pajėgūs suprasti, kaip veikia jų smegenys, ir tuo pačiu geriau pažinti

save, savo elgesį ir jausmus. Šios žinios naudingos ir vaikui, ir tėvams,

kurie stengiasi mokyti, drausminti ir mylėti vaikus abiem pusėm

priimtinais būdais. Rašydami „Protingas vaikas" skyrelį orientavo-

mės į mokyklinio amžiaus auditoriją, tačiau skaitydami garsiai šią
medžiagą galite pateikti taip, kad ji atitiktų jūsų vaiko raidos tarpsnį.

Kitas skyrelis kiekvieno skyriaus pabaigoje pavadintas „Saviin-

tegracija". Kadangi didžioji knygos dalis orientuojama į vidinį jūsų
vaiko gyvenimą ir jūsų tarpusavio ryšius, skyrelis padės teoriją pritai

kyti jūsų santykiams. Vaikui vystantis, jo smegenys „atspindi" tėvų

smegenis. Kitaip tariant, tėvų vystymasis ir raida veikia vaiko sme

genų vystymąsi. Kai tėvai patys daugiau supranta ir žino bei būna

emociškai sveiki, tai naudinga ir vaikams. Vadinasi, jūsų smegenų
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Kaip naudotis šia knyga

Kas bebūtumėte - mama, tėtis, senelis, močiutė, mokytojas,

terapeutas ar kitas asmuo, besirūpinantis vaiko gerove, ši knyga

skirta jums. Knygoje vartojame žodį tėvai, tačiau kreipiamės į visus,

kurie augina ir auklėja vaikus. Mūsų tikslas yra išmokyti jus pasinau
doti kasdieniais santykiais kaip galimybėmis padėti jums ir vaikams,
kuriais rūpinatės, išgyventi ir būti laimingiems. Didžiąją dalį infor
macijos, kurią perskaitysite, galima kūrybingai taikyti ir paaugliams.

Mes planuojame parašyti tęsinį, skirtą būtent paauglystei, o ši knyga

yra orientuota į laikotarpį nuo vaiko gimimo iki dvylikos metų -

nuo pirmųjų žingsnių iki ankstyvosios paauglystės.

Knygoje pristatome darnių vaiko smegenų idėją ir pateikiame
daugybę strategijų, kaip padėti vaikams, kad jie būrų laimingi,
sveiki ir būtų savimi. Pirmajame skyriuje akcentuojama smegenų

lavinimo svarba auklėjant ir paprasta, tačiau svarbi integracijos

sąvoka - darnių smegenų idėjos esmė. Antrajame skyriuje aiškinama,

kaip pasiekti, kad kairysis ir dešinysis smegenų pusrutuliai veiktų
kartu ir leistų vaikui naudotis logiškuoju ir emocinguoju savo „aš"

potencialu. Trečiajame skyriuje pabrėžiama instinktyviųjų, žemųjų
smegenų centrų, jungties su mąstymu, aukštaisiais smegenų centrais,

atsakingais už sprendimų priėmimą, nuostatas, empatiją ir moralę,

svarba. Ketvirtajame skyriuje aiškinama, kaip padėti vaikui susido

roti su skaudžiais praeities įvykiais, ramiai ir sąmoningai juos išsi

aiškinant. Penktasis skyrius pataria, kaip mokyti vaikus valdyti savo

jausmus ir reakcijas į pasaulį. Šeštajame skyriuje pristatomi būdai,

kaip kurti laimę ir pasitenkinimą teikiančius santykius su kitais žmo
nėmis, išlaikant savo asmenybės unikalumą.

Darnių vaiko smegenų vystymo suvokimas leis jums į vaikų

auklėjimą pažvelgti kitomis akimis. Kaip tėvai mes esame užprogra

muoti apsaugoti vaikus nuo bet kokios skriaudos ar skausmo, bet juk

to padaryti neįmanoma. Vaikai vis tiek pargrius, patirs nuoskaudų,
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juolab, kad didžiąją dalį teikiamos informacijos suprasti nesunku ir
lengva ją panaudoti (jei norite įsigilinti į mokslą, apie kurį kalbame
šioje knygoje, perskaitykite Dano knygas „Mindsight" ir „Develo-

ping mind" 2-ajį leidimą).
Dėkojame, kad leidžiatės su mumis į kelionę, suteiksiančią jums

išsamesnių žinių, kaip auginti laimingus, sveikus ir individualumą

išlaikiusius vaikus. Žinios apie smegenų veiklą padės jums suvokti,

ko mokyti vaikus, kaip reaguoti į jų elgesį ir kodėl. Tada galėsite
padaryti žymiai daugiau, nei tik stengtis išgyventi. Suteikdami vai

kams galimybių potyriams, skatinantiems simetrišką smegenų vys

tymąsi, rečiau susidursite su kasdienėmis vaikų auklėjimo krizėmis.

Dar daugiau, integracijos supratimas leis geriau pažinti savo vaiką,

efektyviau reaguoti į sudėtingas situacijas it nuosekliai kloti ilgalai
kius meilės ir laimės pamatus. Tokiu būdu klestės ne tik jūsų vaikas,

dabar ir ateityje, bet ir jūs bei visa jūsų šeima.

Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje ir papasakokite
mums savo auklėjimo istorijas. Laukiame jūsų laiškų.

Danas ir Tina

www.saviugdosknygynas.lt
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integracija ir lavinimas yra dosni dovana jūsų vaikams.

„Amžiaus tarpsnių" lentelė knygos pabaigoje - dar viena prie

monė, kuri, tikimės, bus jums naudinga. Tai patarimų santrauka,

kaip įgyvendinti knygoje pristatytas idėjas, atsižvelgiant į jūsų vaiko
amžių. Kiekvienas knygos skyrius sudarytas taip, kad būtų nesunku

iškart pritaikyti pateikiamą informaciją praktiškai - kaip elgtis
konkrečiu vaiko raidos tarpsniu. Kad būtų patogiau, paskutiniame

skyrelyje patarimus susisteminome pagal vaiko amžiaus tarpsnius.

Pavyzdžiui, jei esate vaikščioti pradedančio mažylio mama, galite
greitai susirasti patarimą, kaip pagerinti vaiko kairiojo ir dešiniojo
smegenų pusrutulių integraciją. Vėliau, vaikui paaugus, vėl galite

peržvelgti pavyzdžių ir patarimų sąrašą, atitinkantį jūsų vaiko amžių.
Be to, dar prieš .Amžiaus tarpsnių" skyrelį rasite „Užrašus ant

šaldytuvo", kuriuose labai glaustai išdėstomos svarbiausios knygos

idėjos. Galite pasidaryti šio puslapio kopiją ir pasikabinti ant šal
dytuvo, kad kiekvienas, kuris myli ir rūpinasi vaikais - tėvai, auklė,

seneliai - galėtų veikti kartu vaikų labui.

Rašydami dėjome visas pastangas, kad knyga būtų prieinama
daugeliui ir lengvai skaitoma. Kaip mokslininkams mums svarbus

tikslumas ir kruopštumas, o kaip tėvams - praktinis pritaikomumas.

Todėl sukome galvą, kaip suderinti šiuos du tikslus, atidžiai svars

tėme, kaip pristatyti naujausią ir svarbiausią informaciją, kad ji būtų

aiški, naudinga it pritaikoma praktiškai. Knyga yra paremta moks

liniais duomenimis, tačiau jūs nesijausite dalyvaują tiksliųjų mokslų
pamokoje ar skaitą mokslinį darbą. Taip, tai mokslas apie smege

nis, ir mes esame ištikimi mokslui ir mokslinių tyrimų rezultatams.

Tačiau dalijamės su jumis šia informacija taip, kad suprastumėte.

Mes abu savo karjerą paskyrėme sudėtingo, tačiau svarbaus mokslo

apie smegenis tyrinėjimui ir šią medžiagą sistemingai supaprasti

nome, kad ji taptų suprantama tėvams ir jie nedelsdami galėtų ją

taikyti savo kasdieniuose santykiuose su vaikais. Taigi nereikia bai

mintis temos apie smegenis. Manome, kad ji patrauks jūsų dėmesį,


