
Równowaga mi´dzy pracà zawodowà a ˝yciem ro-
dzinnym to jeden z problemów, które przysparzajà
nam wiele troski. Cz´sto brakuje nam odwagi, aby si´
z nimi zmierzyç. Rodzice muszà znaleêç sposób, aby
uporaç si´ z problemem, tak aby z przekonaniem móc
pracowaç dla rodziny - inaczej nieuchronnie pojawi
si´ w nich poczucie winy, a to bardzo kiepska podstawa
do budowania zwiàzków mi´dzyludzkich. Najwi´kszym
wyzwaniem dla wspó∏czesnych rodziców jest zwolnie-
nie tempa, tak aby móc naprawd´ cieszyç si´ domem
i dzieçmi. Nasza kultura w niewielkim stopniu ceni
˝ycie rodzinne i wychowanie, ponad te wartoÊci, przed-
k∏adajàc bezustanne dà˝enie do lepszego stylu ˝ycia
i zwi´kszania stanu posiadania. W Êwiecie konsumpcji
i rywalizacji, gdzie wszystko toczy si´ z zawrotnà pr´d-
koÊcià, nie∏atwo jest dostosowaç si´ do wolnego rytmu,
naturalnego dla cz∏owieka, warto jednak podjàç ten
wysi∏ek, nie tylko ze wzgl´du na dobro dzieci, lecz
tak˝e na w∏asne zdrowie i szcz´Êcie.

Nie tylko praca i nawa∏ innych zaj´ç sprawiajà,
˝e tak trudno jest nam zorganizowaç czas rodzinny,
lecz tak˝e nasze nastawienie. Wspó∏czeÊni rodzice
dorastali w epoce urzàdzeƒ oszcz´dzajàcych wysi∏ek
- wszyscy przyzwyczailiÊmy si´ ju˝, ̋ e wystarczy nacisnàç
w∏aÊciwy guzik albo zadzwoniç pod odpowiedni nu-
mer, aby mieç to, czego nam potrzeba. Praca z kolei
nauczy∏a nas wykonywania kilku zadaƒ jednoczeÊnie:
przeskakujemy mi´dzy ró˝nymi oknami i programami
komputerowymi, prze∏àczamy rozmowy telefoniczne,
sprawdzamy poczt´ elektronicznà, ̋ onglujemy wieloma
czynnoÊciami naraz. Nic dziwnego, ˝e ludziom nawy-
k∏ym do u∏atwieƒ i b∏yskawicznych rozwiàzaƒ trudno
jest dostosowaç si´ do znacznie wolniejszego tempa,
jakiego wymaga wychowanie dziecka. Od doros∏ych,
przyzwyczajonych do poruszania si´ z pr´dkoÊcià
elektrycznà, zwolnienie do pr´dkoÊci biologicznej,
niezb´dnej przy wychowywaniu dzieci, wymaga wiele
wysi∏ku i dobrej woli. JeÊli jednak rodzice nauczà
si´ przestawiaç na wolne obroty, kiedy sp´dzajà
czas z dzieçmi, zamiast ustawicznego poÊpie-
chu, irytacji i wyczerpania, poczujà smak radoÊci
z ˝ycia rodzinnego. Czasem kiedy jedziemy odeb-
raç dzieci z przedszkola czy szko∏y, zanim wysiàdziemy
z samochodu, zróbmy chwil´ przerwy i powiedzmy
sobie: „teraz zwolnij i pomyÊl o dzieciach; przestaƒ
si´ spieszyç, gdy˝ w∏aÊnie wkraczasz w wolniej toczàcy
si´ czas”. Powinno to przestawiç nasz umys∏ z termina-
rza wype∏nionego zaj´ciami na dzieci.

Zaakceptuj to, ˝e przy wychowywaniu dzieci czas
jest najwa˝niejszy. Naucz si´ cieszyç tym, ˝e mo˝esz
uciec od wymagajàcej wysi∏ku i pr´dkoÊci pracy i przejÊç
na wolniejsze, bardziej ludzkie tempo wychowywania
dziecka. Zrewiduj wymagania, jakie sobie stawiasz.
JeÊli uda ci si´ zrealizowaç jednà rzecz dziennie, masz
prawo powiedzieç sobie, ˝e jesteÊ bohaterem. JeÊli
pracujesz zawodowo, u∏ó˝ rytua∏ przechodzenia z try-

bu „praca” na tryb „dom”. Wyznacz wyraênà granic´:
otwieranie drzwi frontowych domu, wsiadanie do sa-
mochodu, za którà przeistaczasz si´ z osoby zaj´tej
karierà zawodowà w kogoÊ oddanego domowi. Zmieƒ
ubranie, ale nie zapomnij, ˝e „kostium” rodzica ma
byç nie tylko wygodny ale i atrakcyjny. Uwolnij si´
od stereotypu, ˝e wychowywanie dzieci to mniej
wartoÊciowe zaj´cie ni˝ zarabianie na ̋ ycie. Opieka
nad dzieckiem to jedno z najwa˝niejszych zadaƒ,
jakie kiedykolwiek przypad∏o ci w udziale - ciesz
si´ tym. JeÊli nie sp´dzasz z rodzinà wystarczajàco
du˝o czasu, poszukaj sposobu zmiany rozk∏adu pracy.
Kiedy sp´dzasz czas z rodzinà, wy∏àcz komputer, tele-
fon prze∏àcz na automatycznà sekretark´. Ustal pory
odbierania telefonów oraz sprawdzania poczty elektro-
nicznej i przestrzegaj ich. ZmuÊ si´ do rozgranicze-
nia ˝ycia zawodowego i prywatnego. Nie pozwól,
aby stres zwiàzany z pracà przenosi∏ si´ na twoje
˝ycie rodzinne. Kiedy jesteÊ w domu, nie ulegaj po-
kusie robienia kilku rzeczy jednoczeÊnie. Na przyk∏ad
nie oglàdaj telewizji w czasie posi∏ków, tylko skup si´
na rozmowie toczàcej si´ przy stole. Gdy tylko twoje
dziecko podroÊnie, razem oddawajcie si´ takim zaj´-
ciom i formom odpoczynku, jak praca w ogrodzie,
chodzenie na basen czy jazda na rowerze. Rozrywka
i sporty uprawiane ca∏à rodzinà sà o wiele cenniejsze
ni˝ d∏ugie godziny sp´dzane przez dziecko w klubach
sportowych czy na dodatkowych zaj´ciach w szkole.
W∏àcz dziecko w wykonywanie codziennych obowiàz-
ków domowych. Ca∏à rodzinà oglàdajcie telewizj´,
grajcie w gry. Niech ka˝dy po kolei ma mo˝liwoÊç
wyboru zabawy. Zaj´cia domowe traktuj jako okazj´
do sp´dzenia czasu z dzieckiem, a nie jak coÊ, z czym
jak najpr´dzej trzeba si´ uporaç. Wymagaj czekania
na swojà kolej, uprzejmego zachowania i cierpliwoÊci
dla innych i pod tym wzgl´dem tak˝e bàdê wzorem
dla swojego dziecka. Pogódê si´ z tym, ˝e wykonanie
jakiejÊ czynnoÊci cz´sto zajmuje dziecku wieki i nie
okazuj zniecierpliwienia, kiedy ci „pomaga”. Gdy tylko
dziecko podroÊnie, przerzuç na nie proste obowiàzki
domowe. Wymagaj, aby wszyscy domownicy przestrze-
gali ustalonych regu∏ dotyczàcych rannego wstawania,
posi∏ków, chodzenia spaç, itd. Regularnie zostawiaj
sobie troch´ czasu wolnego - zarówno od dzieci, jak
i obowiàzków s∏u˝bowych. Sp´dzaj czas z partnerem,
bez dzieci. Pami´taj, ˝e dzieci karmià si´ mi∏oÊcià
rodziców.

JeÊli masz wàtpliwoÊci co do tego czy warto zwolniç,
przemyÊl to zdanie, jakie wyrazi∏ jeden z internetowych
filozofów: „GdybyÊ umar∏ w przysz∏ym tygodniu,
twoja firma w ciàgu kilku dni znalaz∏aby kogoÊ
na twoje miejsce. Twojej rodzinie zabrak∏oby cie-
bie na zawsze.”
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