K

iedy urodziła się nasza córka, obiecaliśmy sobie z mężem, że nigdy nie będziemy się
przy niej kłócić na temat jej wychowania. Że będziemy mówić jednym głosem,
konsultować się w ważnych sprawach, wspólnie podejmować decyzje. Skoro zdecydowaliśmy się być razem, stworzyć rodzinę, to musimy się zgadzać w fundamentalnych rzeczach,
a wychowanie dzieci właśnie czymś takim jest. Czy nam się to udało? No cóż, bywało
różnie i nie do końca tak, jak sobie postanowiliśmy, ale bardzo się staraliśmy.
W tym numerze publikujemy wywiad z psycholożką Małgorzatą Rymaszewską właśnie
na ten temat: o rodzicach, którzy różnią się w podejściu do wychowania. Zapytana,
czy rodzice muszą być zgodni w tej kwestii, odpowiada, że wcale nie. Że najważniejsze
jest to, by wspierali się nawzajem, ufali sobie i wierzyli, że druga osoba ma dobre intencje.
Że nie można podważać zdania partnera i kłócić się z nim przy dziecku o to, kto ma rację
i czyje metody są lepsze. Że partnera trzeba traktować z szacunkiem.
Myślę, że to akurat nam się udało. Zachęcam do lektury tego wywiadu.
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