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Mojemu kochanemu mężowi, 

w podziękowaniu za to, że zawsze jest blisko 

i że zawsze można na niego liczyć. 

I za to, że jest cudownym ojcem nawet wtedy, 

kiedy nasze dzieci odstawiają numery, 

jakich żaden autor poradników dla rodziców jeszcze nie opisał.
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Wstęp

Po pierwsze gratulacje :-) Ojcostwo to poważna i  cudowna przygoda.
Oczywiście przyjdą momenty, kiedy będziesz miał dość (kolki, ząbkowanie,
bunt  2-,  3-,  4-latka,  adaptacja  w  przedszkolu...),  ale  nie  martw  się
– wspaniałe  momenty  też  będą  (kiedy  już  zaśnie,  pojedzie  na
dwutygodniowy obóz, zacznie studia)! A tak na poważnie – kiedy pierwszy
raz weźmiesz maluszka na ręce i złapie Cię za palec, kiedy będzie płakać,
wręcz  krzyczeć,  ale  uspokoi  się,  gdy  tylko  znajdzie  się  w  bezpiecznych
ramionach  taty,  kiedy  pierwszy  raz  powie  „tata”,  kiedy  przybiegnie
z pierwszym  obrazkiem  przedstawiającym  przypalonego  naleśnika
i z dumą powie, że to tatuś, kiedy zacznie jeździć na rowerze i za każdym
razem, kiedy usłyszysz: „kocham cię, tatusiu”! 

Wspaniale  też,  że  postanowiłeś  się  do tej  roli  przygotować.  Niekiedy
ojcowie, a nawet mamy, uważają,  że przecież to wszystko jest naturalne
i wystarczy  kochać  brzdąca.  Miłość  jest  najważniejsza,  jasne,  ale  czasem
wiedza też się przydaje. Może tak być na przykład w sytuacji, kiedy maluch
zacznie  się  krztusić  lub  zanosić.  Wtedy  lepiej  znać  zasady  pierwszej
pomocy,  niż  tylko  stać  obok  i  powtarzać,  że  się  kocha.  Fotelik
samochodowy też lepiej wybierać, wiedząc, czym jest RWF, zamiast tylko
dobierać jego kolor do koloru tapicerki. Badania raczej nie potwierdzają, że
harmonia w kolorystyce wnętrza pojazdu chroni maluchy przed urazami
w trakcie wypadku.

8



Poza gratulacjami w ramach wstępu chciałabym Ci też podziękować za
to,  że  wybrałeś  właśnie  ten  poradnik.  Pragnę  również  wyjaśnić,  że
wszystkie  zawarte  w  nim  treści  nie  są  moim wymysłem.  Całość  została
oparta na wywiadach z  ekspertami zajmującymi się  zawodowo dziećmi.
W ramach  mojej  wieloletniej  pracy  dziennikarskiej  udało  mi  się
przeprowadzić  mnóstwo  ciekawych,  ważnych  i inspirujących  rozmów,
spośród których znaczna część została opublikowana na łamach portalu
Z Ekspertem  o  Dzieciach  (zekspertemodzieciach.pl).  Zachęcam  do
zerknięcia,  ponieważ  wiele  zamieszczonych  tam  artykułów,  a  także
materiałów  audio  będzie  ciekawym  uzupełnieniem  do  prezentowanych
w poradniku treści.
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Czy szkoła rodzenia jest tylko dla kobiet? 

A czy dziecko jest tylko matki,  czy też zamierzacie zajmować się nim
wspólnie?

Dawniej, gdzieś tak za Mieszka I, małymi dziećmi, zarówno chłopcami,
jak i dziewczynkami, zajmowały się wyłącznie kobiety. Córki zostawały przy
matkach  do  wieku  małżeńskiego,  chłopcy  jednak  w  wieku  siedmiu  lat
przechodzili  tzw. postrzyżyny, po których otrzymywali  imię i przechodzili
pod opiekę ojca. Przez następne lata pod jego czujnym okiem uczyli się
wyrabiać broń i nią władać, polować na zwierzęta i walczyć. Czasy jednak
się zmieniły. Znacząco. Dziś nie musisz polować na niedźwiedzia ani uczyć
tego syna. Będziesz go uczył (córkę zresztą też) jazdy na rowerze i obsługi
komputera.  W  przyszłości  będziesz  doradzał  w  kwestii  wyboru  studiów
i życiowego  partnera.  Będziesz  albo  nie  będziesz,  bo  relacje  dzieci
z rodzicami  są  różne.  Jeśli  chcesz,  żeby  były  silne  i wartościowe,  musisz
nawiązać z dzieckiem więź! Kiedy? Od samego początku. Jeśli chcesz, żeby
syn  lub  córka  wiedzieli,  że  mogą  na  Ciebie  liczyć,  to  niech  tak  będzie
zawsze. Przytul,  kiedy płacze jako noworodek, pomóż postawić pierwsze
kroki,  naucz  jazdy  na  pierwszej  hulajnodze,  posłuchaj,  kiedy  będzie  się
skarżyć na kolegów z klasy, i doradź, kiedy przyjdzie zapytać, jaki samochód
kupić. Jeśli nie będziesz obecny, kiedy maluch będzie Cię potrzebować, to
dlaczego  miałby  na  Ciebie  liczyć  nastolatek?  Jeśli  jednak  wciąż  buzuje
w Tobie  słowiańska krew,  maluch z  pewnością  chętnie  postrzela  z  Tobą
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z łuku. Kiedy podrośnie. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba mu zmieniać
pieluchy,  kąpać  go,  karmić,  nosić,  ubierać...  I  jeśli  chcesz  naprawdę
aktywnie  uczestniczyć  w jego życiu,  to  gdzieś  musisz  się  tego nauczyć.
I właśnie od tego jest szkoła rodzenia.

Problem ze szkołą rodzenia polega na tym, że większość osób uważa, że
kobiety  uczą  się  tam  tylko  technik  oddechowych  potrzebnych  podczas
porodu.  Nic bardziej  mylnego.  Owszem,  temat  porodu i  oddychania się
pojawia, ale jest to tylko jeden z wielu tematów. Większość szkół rodzenia
omawia  z  przyszłymi  rodzicami  wiele  tematów  związanych  z  ciążą,
porodem i opieką nad noworodkiem.

Udział  w  zajęciach  pozwoli  Ci  więc  znaleźć  odpowiedzi  na  wiele
naprawdę ważnych pytań. Kilka przykładów (sprawdź, czy wiesz):
 Kiedy powinniście pojechać do szpitala – czy zaraz po odejściu wód, czy

możecie  się  na  spokojnie  przygotować  i  przejść  wspólnie  przez
pierwszą fazę porodu w domowym zaciszu?

 Jak  prawidłowo  trzymać  dziecko  podczas  kąpieli?  Czy  możesz  zalać
jego uszka i kikut pępowinowy? Jak bezpiecznie obrócić maluszka, żeby
umyć mu plecy?

 Na  czym  polega  kangurowanie  noworodka  i  dlaczego  jest  bardzo
ważne?

 Jak możesz pomóc partnerce podczas porodu?
 Czy kobieta, która karmi piersią, musi stosować jakąś specjalną dietę?

Jasne,  że  wiele  z  tych  informacji  możesz  znaleźć  w różnego rodzaju
poradnikach, ale szkoły rodzenia mają tę zaletę,  że prowadzą też zajęcia
praktyczne. Oznacza to więc, że ucząc się kąpieli malucha, staniesz przed
prawdziwą wanienką, wypełnioną wodą (tak, mokrą), i dostaniesz do ręki
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lalkę ważącą około dwóch kilogramów. Robi się poważniej? To wspomnę
jeszcze  tylko,  że  każdy  Twój  ruch  będzie  pilnie  obserwowała  Twoja
partnerka, która z miłością w oczach właśnie w tym momencie podejmuje
decyzję, czy będzie Ci dane kąpać, czy przypnie Ci tylko mało chwalebną
rolę stojaka na ręczniczek.

Wybierając  szkołę  rodzenia,  warto  też  dowiedzieć  się  wcześniej,  czy
w jakikolwiek sposób współpracuje ona ze szpitalem,  w którym chcecie,
żeby przyszło na świat Wasze potomstwo. Niektóre szkoły działają wręcz na
terenie szpitala, inne organizują „wycieczki” z położną na trakt porodowy.
Może w tym momencie brzmi to zabawnie, ale naprawdę warto zobaczyć
wcześniej, gdzie chcecie rodzić. Raz, że pomoże to w podjęciu decyzji, czy
to aby na pewno dobre miejsce, a dwa – wyobraź sobie, że jest trzecia nad
ranem,  jej  odeszły  wody,  skurcze  są  coraz  silniejsze,  a  Ty  biegasz  po
ogromnym  budynku  i  szukasz  informacji,  gdzie  powinniście  się  zgłosić.
Naprawdę lepiej wiedzieć wcześniej, gdzie zaparkować, którym wejściem
jest najbliżej pod pierwsze drzwi, pod którymi musicie się zameldować.

Podsumowując,  jeśli  chcesz przejść przez poród spokojnie i  aktywnie
uczestniczyć w opiece nad noworodkiem, skorzystaj z oferty zajęć szkoły
rodzenia.

Niektóre oferują zajęcia dla tatusiów za darmo, inne odpłatnie, a jeszcze
inne wcale. Jeśli jednak Ci zależy, znajdziesz właściwą. Warto.
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To musisz załatwić jeszcze przed
narodzinami

Twoja partnerka i  Wasz maluszek prawdopodobnie spędzą trzy doby
w szpitalu.  Wykorzystaj  ten  czas  mądrze,  bo  już  niedługo  zatęsknisz  za
takim wolnym i beztroskim czasem ;-)

Mądrze to nie znaczy na szalonych zakupach na ostatni moment.
Co musicie kupić przed narodzinami?

 Fotelik  samochodowy  –  dalej  znajdziesz  cały  rozdział  na  ten  temat,
pamiętaj jednak, że w nim będziesz odbierał dziecko ze szpitala, więc
jest konieczny.

 Łóżeczko – całościowe lub dostawkę do Waszego.
 Materacyk – jest mnóstwo wariantów, grubości, wypełnień – nie szukaj

na ostatni moment.
 Prześcieradełko – tu ogromnie ważny jest kolor, więc może lepiej nie

decyduj sam.
 Kilka sztuk ubranek – uwaga, dziecięca garderoba składa się z bodów,

pajacyków,  kaftaników,  rampersów,  śpioszków,  spodenek,  skarpetek,
czapeczek, kombinezonów i jeśli trzeba, to kurteczek. Jedna prosta rada
na  początek  –  to  ma  być  wygodne.  Body  z  kapturkiem  czy  wielką
kokardą na plecach może i ładnie wyglądają, ale noworodek nie potrafi
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jedną ważną funkcję – pomaga dziecku uspokoić się po trudach porodu.
Wyobraź  sobie,  że  żyjesz  w  ciepłym,  przyjaznym  środowisku,  ciągle
słuchasz rytmicznego dźwięku (bicia serca), który towarzyszy Ci od zawsze.
Aż tu nagle Twoje bezpieczne środowisko zaczyna się kurczyć i wypychać
Cię z siebie. Po raz pierwszy doświadczasz zimna, bólu, oślepia Cię światło
i ogłuszają  dźwięki.  Część  dzieci  po takich przeżyciach trafia  do obcego
łóżeczka,  część  ma  natomiast  okazję  przytulić  się  do  rodzica  i  znów
usłyszeć znajomy dźwięk bicia serca. Co wybierasz dla swojego maluszka?

W  wypadku  porodu  naturalnego,  zakończonego  bez  żadnych
komplikacji dla matki i dziecka, malucha na klatę dostanie Twoja partnerka.
Możesz się oburzać, ale po pierwsze to ona rodziła przez ostatnich kilka
godzin, a po drugie dziecko w tym czasie powinno się przystawić do piersi,
a przecież w Twojej nic nie znajdzie.

Ciesz  się  więc,  rób  zdjęcia  i  może  Tobie  też  maluch  się  na  chwilę
dostanie.

Pamiętaj  też,  że  macie  prawo  do  kangurowania.  Pielęgniarka  może
kręcić  nosem, bo musi  zważyć,  zmierzyć,  wypisać papiery...  To wszystko
może  zaczekać.  Stan  dziecka  też  można  ocenić,  kiedy  będzie  leżało
u mamy.  Nie  pozwól  więc,  aby  personel  szpitala  zabrał  Wam  te  piękne
chwile. Maluch z brzucha powinien wylądować prosto na klatce piersiowej
mamusi. Możesz nawet odcinać pępowinę, kiedy dziecko już tam będzie.

Twoja  partnerka,  po  trudach  porodu,  pewnie  nie  będzie  miała  sił
walczyć o kangurowanie (niestety w wielu polskich szpitalach ta walka jest
wciąż konieczna), więc to zadanie spadnie na Ciebie.

Po cesarskim cięciu kangurowanie także jest możliwe, jednak zazwyczaj
maluszka na klatę dostaje wtedy tatuś. To będzie Twoja chwila. Ściągasz
koszulkę,  siadasz  wygodnie  na  fotelu  i  kładą  Ci  malucha  na  klatce
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piersiowej.  Dziecko najczęściej  ma tylko czapeczkę i  pieluszkę,  no i  jest
okryte kocykiem lub ręczniczkiem, żeby było Wam cieplutko.

Jeśli  więc macie wskazania do planowanego cięcia, możesz zawczasu
dopytać w szpitalu o możliwość kangurowania (niestety są takie ośrodki,
które tego nie umożliwiają) i zgłosić swoje oczekiwania. Nie myśl też o tym,
że  wcześniej  musisz  się  porządnie  wyszorować  milionem  środków
chemicznych.  Maluch  ma  przyjąć  Twoje  bakterie,  a  nie  przechodzić
aromaterapię żelem pod prysznic.

Uwaga!  Kangurowanie  jest  super.  I  daje  mnóstwo  pozytywnych
bodźców.  Pozwala  uspokoić  dziecko,  złagodzić  jego  stres  związany
z porodem i  naprawdę buduje więź między pociechą a rodzicem i  –  co
bardzo ważne – nie musi się sprowadzać jedynie do tych dwóch godzin po
opuszczeniu  przez  malucha  brzuszka.  Kangurować  możesz  noworodka,
a nawet i niemowlaka także później, jak już znajdziecie się w domu. Wyślij
partnerkę pod prysznic (długi, cieplutki i relaksujący), połóż sobie malucha
na klatce i ciesz się chwilą (dzieci tak szybko dorastają...).
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Od teraz wszyscy (absolutnie wszyscy)
będą ci mówili, co i jak masz robić!

Kiedy  zostaniesz  ojcem,  wielu  ludzi  będzie  zasypywało  Cię  „dobrymi
radami”. To pewne! Pewne jak amen w pacierzu czy też czerwone światło
na skrzyżowaniu, kiedy akurat się spieszysz! Pewne jest również to, że rady,
nawet  dotyczące  tego  samego,  będą  skrajnie  różne!  Przykład?  Proszę
bardzo:

Druga  doba  po  narodzeniu  maluszka.  W  sali  szpitala  mama,  tata
i maluszek. Niestety laktacja nie idzie tak, jak by wszyscy chcieli. Wchodzi
więc położna i instruuje świeżo upieczonego tatę, żeby kupił mamusi zapas
wody, TYLKO KONIECZNIE FIRMY XXX. Tata biega więc po całym mieście,
bo jak na złość akurat tej marki wody nigdzie nie ma. Ostatecznie udaje się
znaleźć jeden dobrze zaopatrzony sklep, więc tatuś kupuje całą zgrzewkę
i dumny przynosi do szpitala. Duma szybko jednak ulatuje, kiedy pojawia
się kolejna położna z pytaniem: „Coś pan kupił? Taką wodę dla karmiącej?”.

Pojawia się  pytanie:  „co jest,  kurczę?”  (albo jego dowolny zamiennik,
w zależności od używanego słownictwa).

Możesz walczyć! Pokłócić się z personelem, wypisać żonę i dziecko ze
szpitala  albo  zostać  specjalistą  od  wody  butelkowanej  i  zacząć  walkę
z wiatrakami. Możesz też odpuścić. Partnerka karmi, kup wodę. Każda się
nadaje.
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Twoja partnerka a twoja mama

Trudny temat. Grząski teren, pełen pól minowych, 
zasieków i awantur!

Nierzadko  ludzie  płci  obojga  i  zarówno  w  młodszym,  jak  i  bardziej
zaawansowanym wieku uważają,  że skoro babcia i  dziadek swoje dzieci
wychowali, to przecież wiedzą... To prawda, wiedzą, ale co?

Wiedzą tyle, ile dowiedzieli się od położnych i lekarzy 20 albo i 30 lat
temu, a czy wiedza od tamtej pory się nie zmieniła?

Współcześni  dziadkowie  używali  też  przed  laty  telefonu  i  jeździli
samochodami. Jest jednak spora różnica między telefonem stacjonarnym
a smartfonem  czy  między  maluchem  lub  polonezem  a  dzisiejszym
samochodem.  Twój  ojciec  pewnie  wiedział,  że  pasek  klinowy  można
zastąpić rajstopami. Spróbujecie dziś w Twoim aucie?

OK,  możesz  powiedzieć,  że  dziecko  nie  telefon,  nie  zmieniło  się.  To
prawda, ale czy telefony zmieniły się same, czy postęp nastąpił  w naszej
(ludzkości) wiedzy technicznej?

Skoro więc wiemy o wiele więcej w kwestii wytwarzania telefonów, to
dlaczego  nie  mielibyśmy  też  wiedzieć  o  wiele  więcej  w  kwestii
funkcjonowania maleńkich dzieci?

Wszak  nie  tylko  technika,  lecz  także  medycyna  rozwijają  się
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w zawrotnym  tempie.  A  medycyna  bynajmniej  nie  zajmuje  się  tylko
badaniem chorób, ale zgłębia też tajniki funkcjonowania naszego ciała.

Zalecenia, które nasze mamy dostawały 20 lub 30 lat temu, często są już
więc  zupełnie  niezgodne  z  tym,  co  specjaliści  mówią  dziś.  Jednym
z najlepszych  przykładów  jest  rozszerzanie  diety  dzieciom,  czyli
wprowadzanie nowych pokarmów. Pod spodem zobaczysz skan książeczki
zdrowia dziecka urodzonego w latach 80.  Zobacz,  kiedy  lekarze zalecali
młodej mamie wprowadzać jedzenie inne niż mleko.

Dziś zalecenia specjalistów mówią jasno, że rozszerzanie diety powinno
się rozpocząć po ukończeniu przez dziecko 6 miesięcy.  W kwestii  cukru
natomiast – im później, tym lepiej. Jest różnica, prawda?

Sposób karmienia w oddziale:
7 × piersią, przepajanie 5% glukozą

Zalecenia dotyczące karmienia i pielęgnowania:
Karmić  7  × piersią,  przepajać  lekką  herbatką,  wodą  
przegotowaną  z  cukrem,  soki  i  witaminy  podawać  od  3.  
tygodnia życia. Pieluchy prać i prasować.

Tekst z książeczki zdrowia (zdjęcie )
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Twoja mama (lub teściowa) najprawdopodobniej dostała dokładnie te
same zalecenia i właśnie w taki sposób rozszerzała dietę swoich dzieci. Jak
sądzisz, czy kiedy dorastałeś, Twoja mama śledziła nowe wytyczne w tej
sprawie?

Sytuacja doskonała, jeśli  Twoja mama sprawdzi,  co, jak i dlaczego się
zmieniło, ale szczerze mówiąc, mało kto tak robi.

Skoro czytasz ten poradnik, to nie ma wątpliwości, że chcesz wychować
swojego  malucha  najlepiej,  jak  się  da,  a  więc  słuchając  dzisiejszych
specjalistów, a nie tych sprzed epoki. Wyjaśnij więc mamie Wasze zasady
i wyegzekwuj ich stosowanie.

Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy kobieta chce wychowywać dziecko
według własnych metod, a teściowa uważa, że tylko ona wie, co będzie dla
dziecka dobre. W takiej sytuacji niestety też zostaniesz wciągnięty w ten
konflikt  i  naprawdę  najgorszą  rzeczą,  jaką  możesz  zrobić,  będzie
opowiedzenie się po stronie swojej matki.

To  trochę  tak,  jakby  Twoja  partnerka  powiedziała  Ci,  że  nie  musisz
przyjeżdżać po nią i dziecko do szpitala. Nie musisz, bo poprosiła o to już
swojego ojca, ponieważ z nim w samochodzie czuje się bezpieczniejsza niż
z Tobą.

Jeśli masz z mamą dobry kontakt, to wyjaśnij jej, jak chcecie opiekować
się Waszym dzieckiem, i wyegzekwuj współpracę.

Czy to naprawdę takie ważne?

Kiedy dziecko podrośnie, powiedzmy – do wieku przedszkolnego, to nic
się nie stanie, jeśli babcia poda mu słodzoną herbatę, choć Wy w domu nie
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będziecie słodzili  napojów. Jeśli  jednak babcia  będzie wpychała  dziecku
rosołek do ust, zanim Wy podacie mu pierwszy dorosły posiłek, albo będzie
częstowała roczniaka czekoladkami przy każdej sposobności, to naprawdę
masz poważny problem.

Żeby  nie  było,  że  atakujemy  tylko  babcie!  Dziadkowie  też  potrafią!
Przygotuj  się  na wykład o tym,  że  chcą zabrać  dzieciaka do cioci  Wiesi
trzy kilometry dalej i że po co ten cały fotelik. Jak Ty byłeś mały, to mama
trzymała  Cię  na  kolanach,  gdy  jechaliście  na  drugi  koniec  kraju,  i  jakoś
żyjesz.

Co  się  dziwić,  skoro  obowiązek  zapinania  wszystkich  pasów
bezpieczeństwa  zaczął  obowiązywać  w  Polsce  dopiero  w  1991  roku,
a obowiązek przewożenia dzieci w foteliku wszedł w życie w 1999 roku.
Tylko  porównajmy  statystyki  wypadków  sprzed,  chociażby,  20  lat
z dzisiejszymi.  No  i  jeszcze  nasuwa  się  pytanie,  czy  chcesz  ryzykować
zdrowie, a nawet życie swojego dziecka, bo kiedyś było tak, a nie inaczej?

Jak więc załagodzić konflikt? Najlepiej spokojnie, acz stanowczo!
Dziadkowie  to  skarb.  Niezaprzeczalnie.  Dzieci  potrzebują  kontaktu

z wieloma osobami,  a  żadna pani  w żłobku czy  przedszkolu  nie  będzie
lepsza od kochających dziadków. Ty też docenisz ich rolę, kiedy będziesz
w fazie  zapominania,  że  można  spędzać  czas  tylko  we  dwoje.  Żeby  to
wszystko miało jednak rację bytu, musicie grać w jednej drużynie, a kiedy
teściowa lub Twoja partnerka widzą w tej drugiej wroga, zwycięstwo jest
nierealne.

Na  naszym  portalu  znajdziesz  książkę  Kochana  babciu,  kochany
dziadku. Powstała właśnie po to,  żeby drużyna mogła funkcjonować dla
dobra maluszka. Może warto sprezentować ją dziadkom?

Możesz też skierować ich do specjalistów, na przykład zaprosić mamę
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podczas  wizyty  położnej  środowiskowej  i  samemu  poruszyć  drażliwy
temat.  W przyszłości  zabranie  babci  na  wizytę  do  dentysty  też  nie
zaszkodzi ;-)

Grając  zespołowo,  możecie  osiągnąć  mistrzostwo.  Grając  przeciwko
sobie, wszyscy stracicie.
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Nie bój się malucha

Niektórzy  ojcowie,  po  narodzinach  swojego  pierwszego  maluszka,
podchodzą do dziecka z dystansem. Ich partnerki słyszą często: „boję się, że
coś mu zrobię, to takie maleństwo”, a w dalszej kolejności pada: „lepiej ty
to zrób... wykąp, przewiń, przebierz”. Tak, noworodek jest malutki i będzie
taki przez dłuższy czas. I uwierz, dla Twojej partnerki też jest maleństwem
i ona też się bała, kiedy przewijała go po raz pierwszy, i stresowała się, kiedy
po raz pierwszy go kąpała. Powiesz, że w szpitalu kobieta miała wsparcie
położnych  (bywa  różnie).  Ty  za  to  masz  teraz  jej  wsparcie  (i  nie  jesteś
obolały po porodzie), więc rękawy w górę i do dzieła! To Twoje dziecko!
Dałeś radę je stworzyć, to dasz też radę wykąpać. Nie wiesz jak? Zobacz sto
razy filmik w internecie, a jeśli nadal się boisz, to po prostu weź maluszka
na ręce i zanurz go na kilka chwil w ciepłej wodzie. Dziś, jutro i pojutrze
potrzymasz noworodka w wodzie, a za kilka dni odważysz się już oderwać
jedną  rękę  i  nawet  coś  tam  umyć!  Po  pewnym  czasie  bez  większego
problemu  obrócisz  maleństwo  w  wanience  tak,  żeby  wyszorować  mu
plecy! Podobnie jest z pampersem. Trzy razy zapniesz odwrotnie, to i trzy
razy wypierzesz ubranka, gdy cała kupka ucieknie, a potem już będziesz
dokładnie pamiętał co i jak!

Praktyka  czyni  mistrza!  A  Ty  jesteś  tatą  tego  szkraba,  jedynym
i najukochańszym, więc co to dla Ciebie!
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Post Scriptum

Jeśli spodziewasz się pierwszego dziecka, to większość z tych rad bez
wątpienia  Ci  się  przyda.  W  najbliższym  czasie  poznasz  niezwykłą,  małą
istotkę  i  na  pewno  dogadacie  się  rewelacyjnie  w  wielu  aspektach.
Będziecie mieli swoje rytuały, ulubione zabawy, sposoby na trudne chwile.
Możesz też pomyśleć, że jeśli zdecydujesz się na drugie dziecko, to będzie
Ci łatwiej... Ha, ha, ha!

Przyjmij, proszę, do wiadomości, że nie ma tak dobrze. Pierwsze dziecko
lubiło jeździć  samochodem? To drugie nie będzie lubiło.  Pierwsze spało
długo po południu? Drugie porzuci drzemki najszybciej, jak się da. Pierwsze
nienawidziło kąpieli, to drugie będzie chciało spędzać w wanience długie
godziny.

Nie odbierz tego jako zniechęcenie do kolejnego dziecka. Chodzi tylko
o to, że musisz mieć świadomość, że cała zabawa zacznie się od nowa! :-D

I  jeszcze  jedno,  jak  już  przejdziesz  przez  etap  pierwszej  kąpieli,
ząbkowania, buntu 2-, 3-, 7-latka... wybierzesz szkołę i zaczniesz się cieszyć
wolnym w trakcie letnich obozów... nadejdzie dojrzewanie!

Ale zawsze możesz wyjechać wtedy na przykład do Norwegii na kutry!
Wyobraź sobie, wokół tylko Ty, cisza, spokój!
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