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Pateicība

Pateicība Leslijai Fāberei un Robertam Mazlišam, konsultan-
tiem, kuri allaž atbalstījuši mūs ar labāk formulētu frāzi, jaunu 
domu un iedrošinošiem vārdiem.

Paldies Karlam, Džoannai un Ābramam Fāberiem, Keitijai, 
Lizai un Džonam Mazlišiem, kuri mūs uzmundrināja, vienkārši 
esot tādi, kādi viņi ir.

Pateicība Kimberlijai Ko, kura paņēma mūsu uzskicētos cilvēci-
ņus un pierakstītos norādījumus un shēmas, bet pretī atsūtīja zīmē-
jumus – bērnus un vecākus –, kuri acumirklī iekaroja mūsu sirdis.

Paldies Robertam Markelam par viņa atbalstu un vadību kri-
tiskā brīdī.

Paldies Džerardam Nīrenbergam, mūsu draugam un padom-
devējam, kurš dāsni dalījās pieredzē un zināšanās.

Mēs esam pateicīgas visiem vecākiem, kuri apmeklēja mūsu 
seminārus, par viņu noderīgajām atsauksmēm un ieguldījumu, 
rakstot mums vēstules.

Paldies Annai Marijai Geigerei un Patrīcijai Kingai par palī-
dzību, ko saņēmām ikreiz, kad tā mums bija nepieciešama.

Paldies Džimam Veidam, mūsu izdevējam, kura nerimstošais 
pozitīvais noskaņojums un rūpes par grāmatas kvalitāti mūsu sa -
darbību padarīja ļoti patīkamu.

Liels paldies Haimam Žino, kurš mūs iepazīstināja ar jaunu 
veidu, kā iespējams komunicēt ar bērniem. Kad viņš nomira, bērni 
visā pasaulē zaudēja izcilu personību. Viņam tik ļoti rūpēja, lai 
bērnu “dvēselēs vairs nebūtu skrāpējumu”.
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Vēstule lasītājiem

Dārgie lasītāji!
Mēs pat iedomāties nespējām, ka uzrakstīsim rokasgrāmatu 

vecākiem, kurā būs stāstīts par komunikācijas iemaņām. Attiecī-
bas starp vecākiem un bērnu ir ļoti personīgas un intīmas. Jau 
pati doma, ka dosim padomus, kā sarunāties tik ciešās attiecībās, 
mums nešķita pareiza. Savā pirmajā grāmatā Liberated Parents/
Liberated Children centāmies nesludināt un nepamācīt. Mums 
bija stāsts, ko gribējām pavēstīt. Gadiem ilgā semināru pieredze 
ar nelaiķi bērnu psihologu Haimu Žino atstāja spēcīgu iespaidu 
uz mūsu dzīvi. Mēs bijām pārliecinātas: ja pastāstīsim, kā jaunās 
iemaņas mainīja mūsu izturēšanos gan pret saviem bērniem, gan 
pašām pret sevi, mūsu jaunie lasītāji uztvers šo iemaņu vēsmas un 
iedvesmosies improvizēt saskarsmē ar saviem bērniem.

Savā ziņā tas arī izdevās. Daudzi vecāki mums rakstīja, lai ar 
lepnumu pastāstītu, ko viņi, izlasījuši par mūsu pieredzi, spēja 
īstenot paši savās ģimenēs. Taču mēs saņēmām arī citas vēstules, 
kurām kopīgs bija viens lūgums. Cilvēki gribēja otru grāmatu – 
ar “mācību stundām”... “praktiskajiem vingrinājumiem”... “vadlī-
nijām”... izplēšamajām lapām ar kopsavilkumu – materiālus, kuri 
palīdzētu vecākiem “soli pa solim” apgūt jaunās iemaņas.

Kādu laiku nopietni apsvērām šo ideju, taču tad atgriezās 
mūsu sākotnējā pretestība pret šādas grāmatas nepieciešamību, 
un mēs nostūmām šo domu malā. Turklāt bijām pārāk aizņemtas 
ar mūsu izbraukumu lekcijām nepieciešamo runu un semināru 
gatavošanu.
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KĀ RUNĀT, LAI BĒRNI KLAUSĪTOS, UN KĀ KLAUSĪTIES...

Dažus nākamos gadus mēs apceļojām valsti un vadījām semi-
nārus vecākiem, skolotājiem, skolu direktoriem, slimnīcu darbi-
niekiem, pusaudžiem un bērnu aprūpes iestāžu darbiniekiem. Lai 
kurp mēs arī dotos, cilvēki stāstīja par savu personisko pieredzi, ko 
guva, izmantojot jaunās komunikācijas metodes, savām šaubām, 
vilšanos un entuziasmu. Abas bijām pateicīgas par šādu atklātību 
un no tā visa daudz iemācījāmies. Mūsu pierakstu mapēs krājās 
milzum daudz jaunu interesantu materiālu. 

Tikām vēstules turpināja pienākt ne tikai no ASV, bet arī no 
Francijas, Kanādas, Izraēlas, Jaunzēlandes, Filipīnām un Indijas. 
Misis Anagha Ganpule no Ņūdeli rakstīja: 

“Ir tik daudz problēmu, kuru dēļ es gribētu lūgt jūsu padomu... 
Lūdzu, dodiet ziņu, ko es varētu darīt, lai dziļāk apgūtu šo jau-
tājumu. Esmu strupceļā. Vecās metodes man neder, bet jauno 
iemaņu vēl nav. Lūdzu, palīdziet man tikt galā.”

Šī vēstule kļuva par pavērsiena punktu.
Mēs no jauna sākām prātot, ka varētu sarakstīt grāmatu, kas 

parādītu “kā”. Jo vairāk apspriedāmies, jo vairāk apradām ar šo 
domu. Kāpēc gan nesarakstīt rokasgrāmatu ar vingrinājumiem, lai 
vecāki varētu apgūt vēlamās iemaņas?

Kāpēc gan nesarakstīt tādu grāmatu, kas ļautu vecākiem sev 
piemērotā ātrumā vai nu vienatnē, vai kopā ar kādu draugu vin-
grināties tajā, ko viņi ir apguvuši? 

Kāpēc gan nesarakstīt grāmatu, kurā būtu simtiem noderīgu 
dialogu piemēri, lai vecāki varētu pielāgot šo jauno valodu savam 
personīgajam stilam?

Grāmatā būtu zīmējumi, kuri attēlotu iemaņas darbībā, lai stei-
dzīgākie vecāki varētu uzmest skatienu attēliem un atsaukt atmiņā 
galveno ideju.

Šo grāmatu mēs personalizētu. Mēs dalītos savā pieredzē, atbil-
dētu uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī iekļautu stāstus 



Vēstule lasītājiem

un jaunus secinājumus, kurus pēdējo sešu gadu laikā semināros 
mums uzticējuši vecāki. Taču pats svarīgākais būtu, ka mēs allaž 
paturētu prātā galveno mērķi – nerimstošus tādas metodes meklē-
jumus, kas ņemtu vērā vecāku un bērnu cieņu un cilvēcību.

Pēkšņi mūsu sākotnējā nevēlēšanās rakstīt padomu grāmatu 
pagaisa. Jebkuram mākslas vai zinātnes novirzienam ir savas 
mācību grāmatas. Kāpēc nesarūpēt mācību grāmatu vecākiem, 
kuri vēlas runāt tā, lai bērni viņus sadzirdētu, un klausīties tā, lai 
bērni runātu?

Tiklīdz lēmums bija pieņemts, mēs nekavējoties sākām rakstīt. 
Ceram aizsūtīt grāmatas eksemplāru arī misis Ganpulai Ņūdeli, vēl 
pirms viņas bērni ir izauguši lieli.

Adele Fābere
Eleina Mazliša
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Kā šo grāmatu lasīt 
un izmantot

Mēs uzskatījām, ka ir nepieklājīgi mācīt cilvēkus, kā būtu 
pareizi lasīt šo grāmatu (sevišķi jau tāpēc, ka mēs abas esam sla-
venas ar faktu, ka mēdzam sākt lasīt grāmatas no vidus vai pat no 
beigām). Tomēr, ņemot vērā, ka pašas esam šo grāmatu sarakstīju-
šas, vēlamies pastāstīt, kā, pēc mūsu domām, tai būtu jāķeras klāt. 
Kad būsiet ar grāmatu iepazinušies, to izšķirstījuši un aplūkojuši 
attēlus, sāciet lasīt ar 1. nodaļu. Lasīšanas gaitā pildiet vingrinā-
jumus. Neļaujieties kārdinājumam pārlēkt tiem pāri, lai tiktu pie 
“interesantāka lasāmā”. Ja jums ir draugs, ar kuru kopā varētu vin-
grināties, – jo labāk. Mēs ceram, ka jūs izrunāsiet, argumentēsiet 
un apspriedīsiet savas atbildes. 

Mēs arī ceram, ka pierakstīsiet savas atbildes, lai šī grāmata 
jums kļūtu par personīgo dienasgrāmatu. Rakstiet glīti vai hao-
tiski, pārdomājiet un svītrojiet uzrakstīto vai dzēsiet to, bet galve-
nais – rakstiet.

Lasiet grāmatu lēnām. Lai apgūtu tajā paustās idejas, mums 
vajadzēja vairāk nekā desmit gadus. Mēs neapgalvojam, ka jums 
grāmata būtu jālasa tikpat ilgi, taču, gadījumā ja šeit pieminētās 
metodes jums šķiet saprotamas, jūs varētu vēlēties kaut ko mai-
nīt, un daudz vienkāršāk ir to darīt pakāpeniski, nevis uzreiz. 
Kad esat izlasījuši nodaļu, nolieciet grāmatu malā un veltiet kādu 
nedēļu, lai izpildītu uzdevumu, un tikai tad turpiniet lasīt tālāk. 
(Jūs, iespējams, padomāsiet: “Ar visu to, kas ikdienā jādara, man 
vēl tikai trūkst uzdevumu!” Tomēr pieredze rāda, ka pārdomāti 



KĀ RUNĀT, LAI BĒRNI KLAUSĪTOS, UN KĀ KLAUSĪTIES...

vingrinājumi, kuros iemaņas tiek pielietotas praksē un pierakstos, 
palīdz nostiprināt iemaņas īstajā vietā – jūsos.)

Visbeidzot, jūs varbūt brīnīsieties, kāpēc daži grāmatas frag-
menti, kurus sarakstījuši divi cilvēki, tiek stāstīti no viena cilvēka 
skatpunkta. Tā mēs izdomājām atrisināt traucējošo problēmu, kas 
radās, nemitīgi identificējot, kura no mums īsti raksta par kon-
krēto pieredzi. Mums šķita, ka lasītājiem būtu vienkāršāk uztvert 
“es”, nevis nemitīgos atkārtojumus “es, Adele Fābere” vai “es, Eleina 
Mazliša”. Kas attiecas uz mūsu uzskatiem par grāmatā paustajām 
idejām, tur mēs runājam unisonā. Abas esam redzējušas šīs komu-
nikācijas metodes praksē – gan mūsu ģimenēs, gan tūkstošiem citu 
cilvēku ģimenēs. Un nu ar prieku dalīsimies šajās metodēs ar jums.



Mums ir dotas tikai iespējas – 
kļūt par kaut ko vienu vai pavisam citu.

Hose Ortega i Gasets
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1.|Palīdzēsim bērniem 
tikt galā ar viņu jūtām

I DAĻA

Es biju brīnišķīga māte, pirms laidu pasaulē bērnus. Es biju spe-
ciāliste jautājumos par to, kāpēc visiem pārējiem ir problēmas ar 
viņu atvasēm. Taču tad piedzima mani trīs bērni.

Dzīve ar īstiem bērniem iemāca būt pazemīgam. Katru rītu es 
sev teicu: “Šodien es būšu cita,” – un katrs rīts bija iepriekšējā rīta 
variācija. “Viņai tu iedevi vairāk!”, “Tā ir sārtā krūzīte! Es gribu 
zilo!”, “Biezputra izskatās pēc vēmekļiem...”, “Viņš man iesita!”, “Es 
viņu neaiztiku!” “Es neiešu uz savu istabu! Tu man neesi nekāda 
priekšniece!”.

Beidzot viņi mani nokausēja. Kaut arī par to nebiju pat domājusi, 
es pievienojos kādai vecāku atbalsta grupai. Grupa sa  nāca vietējā 
sociālajā centrā, un to vadīja jauns psihologs Haims Žino.

Tikšanās bija interesanta. Temats bija “Bērna jūtas”, un nodar-
bības divas stundas pagāja nemanot. Es pārnācu mājās ar jaunām 
idejām pārpilnu galvu un piezīmju burtnīcu, kurā biju pierakstījusi 
vēl neapdomātas idejas.

Tieša saistība starp bērnu jūtām un viņu uzvedību.

Ja bērni jūtas labi, viņi uzvedas labi.
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Kā lai palīdz viņiem justies labi?

Pieņemot viņu jūtas!

Problēma – vecāki parasti nepieņem savu bērnu izjūtas.  
Piemēram: 
 “Tu tā nemaz nejūties.”
 “Tu tā saki tikai tāpēc, ka esi noguris.”
 “Nav iemesla tā satraukties.”

Pastāvīgs izjūtu noliegums bērnus mulsina un sanikno. Turklāt 
arī māca nezināt, ko īsti viņi jūt, – nepaļauties uz savām izjūtām.

Pēc mūsu tikšanās es pie sevis nodomāju: varbūt citi vecāki tā 
patiešām dara. Es gan ne. Tad sāku ieklausīties sevī. Lūk, daži pie-
mēri, kādas sarunas dienas garumā notika manās mājās.

BĒRNS: Māmiņ, esmu noguris.
ES: Tu nevari būt noguris. Tu tikko pagulēji.
BĒRNS: (skaļāk) Bet es esmu noguris.
ES:   Tu neesi noguris. Tu vienkārši esi mazliet samiegojies. 

Iesim apģērbties.
BĒRNS: (vaimanā) Nē, es esmu noguris!

BĒRNS:  Māmiņ, te ir karsts.
ES:  Ir vēsi. Nevelc nost džemperi.
BĒRNS:  Nē, man ir karsti.
ES:  Es teicu – nevelc nost džemperi!
BĒRNS:  Nē, man ir karsti.

BĒRNS:  Tas raidījums bija garlaicīgs.
ES:  Nebija vis. Tas bija ļoti interesants.
BĒRNS:  Raidījums bija muļķīgs.
ES:  Tas bija izglītojošs.
BĒRNS:  Pretīgs.
ES:  Nerunā tā!



Palīdzēsim bērniem tikt galā ar Viņu jūtām
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Vai redzat, kas notika? Visas mūsu sarunas pārvērtās strīdos, 
un es atkal un atkal liku bērniem paļauties nevis uz viņu uztveri, 
bet gan uz manējo.

Tiklīdz es aptvēru, ko daru, apņēmos mainīties. Taču nebiju 
droša, kā lai to īsteno. Beigās man palīdzēja iejušanās savu bērnu 
ādā. Es sev jautāju: “Pieņemsim, ka esmu bērns, kurš ir noguris, 
pārkarsis vai nogarlaikojies. Un pieņemsim, ka es gribu, lai pats 
svarīgākais pieaugušais manā dzīvē zinātu, kā es jūtos.” 

Dažu nākamo nedēļu laikā es centos ieklausīties tajā, ko, pēc 
manām domām, bērni varētu piedzīvot un izjust, un, kad tā rīko-
jos, šķietami dabiski sekoja arī pareizie vārdi. Tā nebija tikai teh-
nika. Es tiešām no sirds teicu: “Tātad tu vēl joprojām jūties nogu-
ris, kaut arī nosnaudies?” Vai arī: “Man salst, bet tev šeit ir karsti.” 
Vai: “Es redzu, ka tev raidījums ne sevišķi gāja pie sirds.” Galu 
galā mēs taču esam divi atsevišķi cilvēki, kuri var justies pilnīgi 
atšķirīgi. Taisnība nebija nevienam no mums. Mēs katrs jutāmies 
tā, kā jutāmies.

Kādu brīdi jaunās iemaņas man ļoti palīdzēja. Ievērojami sama-
zinājās strīdi starp bērniem un mani. Tad kādu dienu meita pazi-
ņoja: “Es ienīstu vecmāmiņu!” Viņa šādi runāja par manu māti. Es 
ne mirkli nevilcinājos. “Kā tu vari tā teikt!” es uzsprāgu. “Tu pati 
labi zini, ka nemaz tā nedomā. Lai es no tevis to vairs nedzirdētu!”

Šī vārdu pārmaiņa šo to iemācīja par mani pašu. Lielākoties pret 
bērnu izjūtām es spēju izturēties ļoti toleranti, taču tad, ja kāds no 
bērniem pateica kaut ko tādu, kas mani saniknoja vai satrauca, es 
acumirklī atgriezos pie vecā reaģēšanas veida.

Tagad es zinu, ka mana reakcija nemaz nebija neparasta. Nāka-
majā lappusē jūs atradīsiet piemērus tādiem bērnu izteikumiem, 
kas vecākos izsauc automātisku noliegumu. Lūdzu, izlasiet katru 
apgalvojumu un pierakstiet, kas, jūsuprāt, vecākiem būtu jāsaka, 
noliedzot bērna jūtas. 
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 I. BĒRNS: Man nepatīk mazais brālītis.
  VECĀKI: (noliedzot jūtas)

 II.  BĒRNS: Mana dzimšanas dienas ballīte bija stulba. (Pēc tam kad 
jūs bijāt darījuši visu, lai diena būtu brīnišķīga.)

  VECĀKI: (noliedzot jūtas)

 III.  BĒRNS: Es vairs nekad nelikšu to stulbo platīti! Man sāp. Man 
vienalga, ko saka ortodonts!

  VECĀKI: (noliedzot jūtas)

 IV.  BĒRNS: Ienīstu jauno treneri! Tikai tāpēc, ka nokavēju vienu 
mi  nūti, viņš mani izmeta no komandas!

  VECĀKI: (noliedzot jūtas)

Vai uzrakstījāt kaut ko līdzīgu šādiem teikumiem?
“Nav tiesa, es zinu, ka sirdī tu mazulīti ļoti mīli!”
“Par ko tu runā? Tev bija brīnišķīga ballīte – saldējums, dzim-

šanas dienas kūka, baloni. Tādā gadījumā nekādu ballīšu tev vairs 
nebūs!”


