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Wstęp

8

ublikacja ta jest kierowana do czytelników, którzy chc¹
lepiej zrozumieæ swoje dzieci i wychowywaæ je bez pope³niania zbytecznych b³êdów, za co zap³ac¹ nie tylko
one – choæ one przede wszystkim – ale i rodzice oraz pozostali
wychowawcy.
Mama kilkorga pociech wie, ¿e nawet jeœli stara siê je wychowywaæ w ten sam sposób, ka¿de okazuje siê inne. Nasuwa siê pytanie, dlaczego tak jest. Przecie¿ maj¹ tych samych rodziców, wyrastaj¹ w tym samym domu, w podobnych warunkach. Dlaczego
dzieci pochodz¹ce z jednej rodziny s¹ tak ró¿ne? Dlaczego cechy
ich charakteru nie s¹ analogiczne? Do pewnego stopnia s¹ oczywiœcie do siebie podobne – maj¹ podobne oczy, usta, odziedziczon¹
po rodzicach czy dziadkach postawê, gesty. Zazwyczaj ³atwo poznaæ, ¿e pochodz¹ z tego samego domu, ale ka¿de z nich ma w sobie te¿ coœ unikalnego. Nie jest tylko kopi¹ swoich przodków, posiada równie¿ inne cechy, umiejêtnoœci i talenty, ma w³asny osobisty
urok, smakuj¹ mu inne potrawy, wyznaje inn¹ skalê wartoœci. Jest
po prostu inn¹, niezale¿n¹ istot¹, obdarzon¹ jedynym w swoim
rodzaju stosunkiem do œwiata i indywidualnym losem.
Astrologia, nauka o „czytaniu z gwiazd”, pozwala zajrzeæ nam
„od kuchni” tam, gdzie nasze losy siê „gotuj¹”. Obserwuj¹c ruchy
planet w naszej najbli¿szej przestrzeni kosmicznej (Uk³adzie S³onecznym) oraz pozycje oddalonych gwiazd, œledzimy naturalny bieg
czasu i kosmiczn¹ sytuacjê chwili, która zmienia swój charakter
w zale¿noœci od ich pozycji. Niektóre zjawiska z ma³ymi odchyleniami powtarzaj¹ siê co rok, maj¹ wiêc wzglêdnie stabilny charakter. Dotyczy to niemal regularnego obrotu Ziemi wokó³ S³oñca
i wokó³ w³asnej osi, w zwi¹zku z czym S³oñce co rok wschodzi
w poszczególnych miesi¹cach i dniach prawie o tym samym czasie. Na niebie dominuj¹ ci¹gle takie same zbiory gwiazd, kieruj¹c
9

ZIMA
WODNIK
B
RY

Y

S

Q

B

N
LIŹ

W
AG
A

BYK
A
IÊT

M
N
RA

O

P
N
PA

K

NA

LEW

LATO

siê którymi, nasi pradawni przodkowie podzielili przestrzeñ wokó³
Ziemi na dwanaœcie czêœci – znaków Zodiaku. Ka¿dy znak nazwali
wed³ug charakterystycznych cech okreœlonego zwierzêcia (Baran,
Byk) albo cech ludzkich czy cech przedmiotów (BliŸniêta, Waga).
Co ich do tego przywiod³o?
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Przyczyn¹ by³a niew¹tpliwie charakterystyka ¿ywio³ów. Czym
s¹ ¿ywio³y? S¹ to elementarne sk³adniki, z których zosta³ stworzony œwiat. Z pewnoœci¹ je znacie. S¹ to: ogieñ, ziemia, powietrze,
woda. Te elementarne sk³adniki w dawnych czasach na co dzieñ
wykorzystywali lekarze, zielarze i filozofowie w celu rozró¿niania
naturalnych zjawisk i procesów. Spotykamy siê z nimi w starych
wschodnich i zachodnich kulturach, w antycznej Grecji i w œredniowieczu. Jeszcze przed stu laty za ich pomoc¹ okreœlano cechy
charakteru, typ choroby, wed³ug nich selekcjonowano lecznicze
roœliny. Do dzisiaj jest wykorzystywana typologia ¿ywio³ów, np.
w typach temperamentu (cholerycy, sangwinicy, melancholicy czy
flegmatycy) czy w fizyce, która rozró¿nia stany skupienia: sta³y –
ziemia, ciek³y – woda, gazowy – powietrze. Z symboli tych korzysta równie¿ akupunktura i joga. Astrologia jako wiedza przyrodnicza równie¿ korzysta z tych podstawowych zasad naturalnej filozofii i zgodnie z nimi dzieli znaki Zodiaku na:
Znaki ogniste (O) – Baran, Lew, Strzelec – aktywny i silny
jang (jang – mêski pozytywny pierwiastek zawarty w przyrodzie).
Energia ta pobudza do dzia³ania, pozwala znaleŸæ inne spojrzenie na okreœlon¹ sytuacjê, nowy sens czy kierunek. Kiedy znajduje siê w nadmiarze, niszczy, spala. Osoby urodzone pod tymi
znakami s¹ zwykle aktywne. Maj¹ dostatecznie du¿o energii, si³y
i woli do osi¹gania wszystkiego, co zechc¹ i dla czego w³aœnie siê
spalaj¹. Je¿eli jednak s¹ zmuszane do robienia czegoœ innego lub
to, do czego zmierzaj¹, nie idzie po ich myœli, albo u celu nie staj¹
dostatecznie szybko, zachowuj¹ siê w sposób choleryczny, wybuchowy. Nagromadzona energia zostaje niewykorzystana i powstaje w nich nadmierne ciœnienie, które musz¹ uwolniæ, dlatego czasami zmierzaj¹ do wyznaczonego celu choæby po trupach. Wszystkie
11

znaki Zodiaku maj¹ w spo³eczeñstwie jakieœ szczególne pos³annictwo. Pos³annictwem ognistych jest pobudzanie otoczenia do dzia³ania.
Znaki ziemskie (Z) – Byk, Panna, Kozioro¿ec – bierne i s³abe jin (jin – ¿eñski negatywny pierwiastek zawarty w przyrodzie).
Ta energia utrzymuje stabilnoœæ i porz¹dek œwiata. Znaki te
wchodz¹ w relacjê ze œwiatem materialnym, z cia³em i wra¿eniami
zmys³owymi. Materiê nale¿y przetwarzaæ, dlatego ludzie ziemi s¹
zazwyczaj praktyczni i cierpliwi, reaguj¹ powoli i d³ugo siê zastanawiaj¹. Najpierw musz¹ swoje myœli uporz¹dkowaæ, a nastêpnie
je wys³owiæ. Czasami zdaje im siê, ¿e s³owa s¹ zbêdne, ¿e nale¿y
dzia³aæ, po prostu robiæ to, co nale¿y. S¹ flegmatyczni, dlatego ciê¿ko
jest ruszyæ z nimi „z kopyta” (spróbujcie poruszyæ górê!). Podczas
gdy energia ognista stara siê zmieniaæ zastany stan rzeczy, ziemska
ma tendencjê dotychczasowy stan utrzymaæ.
Znaki powietrzne (ZP) – BliŸniêta, Waga, Wodnik – aktywny i s³aby jang.
Ta energia nie wystrzela do nieba jak ognista wola ludzka. Powietrze porusza siê w p³aszczyŸnie horyzontalnej, ³¹czy niebo i ziemiê – dziêki niemu ogieñ p³onie, a woda zamienia siê w parê. Jest to
energia twórcza. P³ynie przez intelekt i pozwala logicznie myœleæ.
Symbolizuje myœlenie, mowê (tj. przekazywanie myœli i s³ów). Ludzie narodzeni pod znakiem powietrza s¹ bardzo ruchliwi i refleksyjni – to sangwinicy. To, o czym myœl¹, musz¹ wys³owiæ lub napisaæ, chc¹ bowiem swojej myœli nadaæ formê, co osi¹gaj¹, oznajmiaj¹c
j¹ drugiemu cz³owiekowi. Dopiero myœli wyra¿one nabieraj¹ kszta³tu,
a nastêpnie mo¿na je doskonaliæ i oceniaæ ich wartoœæ. To jest prawdziwy powód, dlaczego osoby te szukaj¹ kontaktu z innymi ludŸmi
12

– nie ze wzglêdu na uczucia, tych dopiero musz¹ siê uczyæ. Ludzie
powietrza s¹ rozumni. Jeœli chce siê ich do czegoœ nak³oniæ, nale¿y
przede wszystkim rozumnie argumentowaæ. Pos³annictwem znaków powietrza jest szukanie nowych bodŸców, przekazywanie myœli, a w ten sposób ³¹czenie ludzi ze sob¹ nawzajem, ale równie¿ ze
œwiatem materialnym oraz z tym, co jest nad nim.
Znaki wodne (ZW) – Rak, Skorpion, Ryby – bierny i s³aby jin.
Ta energia oddzia³uje na ca³y wewnêtrzny œwiat cz³owieka, na
uczucia i doznania, które siêgaj¹ najg³êbszych warstw podœwiadomoœci lub z niej siê wywodz¹. Trudno jest wyraziæ uczucia s³owami,
prze¿ywamy je raczej milcz¹c lub wyra¿amy gestami. Za poœrednictwem fantazji i wyobraŸni mo¿liwa jest artystyczna ekspresja uczuæ
w sztuce: muzyce, œpiewie, poezji. Ludzie ci przede wszystkim obserwuj¹ i prze¿ywaj¹ œwiat wokó³ siebie. £atwo wczuwaj¹ siê w po³o¿enie innych i wychwytuj¹ ich potrzeby, dlatego tak dobrze umiej¹
troszczyæ siê o kogoœ. Kiedy jednak odczuwaj¹ coœ po swojemu, ¿adn¹
rozumn¹ argumentacj¹ nie wp³ynie siê na zmianê ich odczuæ. Je¿eli
uczucia wodnych ludzi nie s¹ dope³nione ognist¹ iskr¹, powietrznym tokiem rozumowania albo logik¹ i porz¹dkiem ziemi, ton¹ sami
w sobie, co czêsto prowadzi do melancholii czy depresji. S¹ sytuacje,
kiedy przebywaj¹c z nimi, najlepiej jest milczeæ, trzymaæ ich za rêkê
i po prostu byæ z nimi – byæ sercem; w ten sposób wzajemnie przekazuje siê sobie wiêcej ni¿ samymi s³owami.
Œwiat nie jest jednak stworzony z samych czystych ¿ywio³ów,
ale tak¿e z ich kombinacji. Nic nie jest tylko ciep³e (ogieñ), jest
równie¿ suche (ziemia). Nikt z nas nie jest tylko ognistym cholerykiem, chocia¿ te cechy mog¹ przewa¿aæ. Gwiezdne znaki Zodiaku s¹ charakteryzowane dwoma ¿ywio³ami: zewnêtrznym i we13

wnêtrznym. Na przyk³ad znak Barana jest na zewn¹trz ognisty, ale
wewn¹trz wodny. Wewnêtrzny ¿ywio³ wody jest wspólny dla
wszystkich znaków wiosennych, s¹ wiêc bardzo uczuciowe, chocia¿ pierwsze odniesione wra¿enie mo¿e byæ odmienne.
W celu lepszego zrozumienia istoty ¿ywio³ów i ich oddzia³ywania na znaki Zodiaku spróbujcie najpierw zaj¹æ siê pojêciem
ognia. Napiszcie wszystko, co przychodzi wam na myœl w zwi¹zku
z ogniem: jest ciep³y, p³onie, jest nieposkromiony itd. Nastêpnie
wyobraŸcie sobie wodê i znowu zapiszcie ró¿ne jej w³asnoœci. A teraz je po³¹czcie. Co siê wytworzy z po³¹czenia ognia i wody? Ogieñ
ogrzeje wodê, woda zagotuje siê i zamieni w parê. Podobnie dzieje
siê z Baranem i jego emocjami: zagrzewa swoje otoczenie jak strumieñ pary. Jeœli jednak wody (uczuæ) bêdzie zbyt du¿o, zdusi ona
ogieñ, zw³aszcza jeœli bêd¹ to uczucia negatywne, np. strach, poczucie krzywdy. Para nie mo¿e wydostaæ siê z zamkniêtej przestrzeni
na zewn¹trz, gromadzi siê i wytwarza wielk¹ si³ê – u Barana siln¹
wolê i aktywnoœæ, charakteryzuj¹c¹ siê te¿ nadmiern¹ wra¿liwoœci¹; to jest powód, z którego wœcieka siê, chce przebiæ g³ow¹ mur.
Stara siê skierowaæ tê na³adowan¹ energiê w stronê celu, do którego d¹¿y choæby po trupach. Mówi siê, ¿e jest cholerykiem; cechuje
go gwa³townoœæ, nieustêpliwoœæ, namiêtnoœæ. Takie s¹ charakterystyczne cechy upartego, ale od wewn¹trz miêkkiego i czu³ego Baranka.
Kombinacja wewnêtrznych i zewnêtrznych ¿ywio³ów tworzy
podstawow¹ charakterystykê poszczególnych znaków, opisan¹ poni¿ej. Byæ mo¿e „bawi¹c siê” w ten sposób ¿ywio³ami, lepiej zrozumiecie istotê znaków s³onecznych swoich bliskich.
Wewnêtrzny ¿ywio³ powietrza przynale¿y drugiemu ognistemu znakowi, Lwu, który dziêki powietrzu (powietrze pomaga
ogniowi p³on¹æ) jest najbardziej rozpalonym znakiem Zodiaku. Jego
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energia p³ynie w kierunku umys³u, dlatego jest rozs¹dny i dobrze
wie, jak ma postêpowaæ. Je¿eli nie zdobêdzie w³adzy lub sprawy
nie uk³adaj¹ siê po jego myœli, zachowuje siê chaotycznie, swojej
energii nie mo¿e w³aœciwie wykorzystaæ i sytuacja staje siê nie do
opanowania. W powietrzu gromadzi siê ogieñ – nadchodz¹ burze,
gromy i b³yskawice. Ale tak jak po burzy rozb³yskuje s³oñce, tak
Lew za chwilê nie wie o swoim wybuchu.
Trzeci ognisty znak, Strzelec, nale¿y do wewnêtrznego ¿ywio³u ziemi. Kierunek ognistej energii okreœla wiêc ziemia, wytyczaj¹c jej sta³e granice. W konsekwencji energia ta staje siê ostra i precyzyjna jak laser. Dziwicie siê, dlaczego Strzelcy tak ³atwo osi¹gaj¹
wysokie wyniki w sporcie i nie tylko tam? Umiej¹ bowiem wyczuæ w drugim cz³owieku najczulsze miejsce; raz go pociesz¹, a drugim razem zrani¹ albo zawiod¹ dok³adnie tam, gdzie potrzebuj¹,
aby zrealizowaæ swój zamiar.
Dla znaków letnich wspólnym ¿ywio³em wewnêtrznym jest
powietrze, dla jesiennych – ziemia, a znaki zimowe ukrywaj¹ w sobie wewnêtrzny ¿ywio³ ognia.
Dlaczego robiê to wprowadzenie do podstaw astrologii? Abyœcie zrozumieli, ¿e podobieñstwo cz³onków rodziny mo¿e opisywaæ wspólnota ¿ywio³ów. Byæ mo¿e to ujêcie pomo¿e zrozumieæ,
dlaczego wasze dziecko narodzi³o siê pod okreœlonym znakiem,
choæ wy, rodzice, pod zupe³nie innym: po prostu byæ mo¿e wspólny jest u was ¿ywio³ wewnêtrzny lub ¿ywio³ wewnêtrzny u jednej
osoby jest zewnêtrznym u drugiej.
Znaczny wp³yw na kszta³t osobowoœci i stosunki rodzinne ma
godzina narodzin. Ona tak¿e przypada w którymœ ze znaków zodiakalnych, czêsto w tym, pod którym narodzi³ siê jeden z rodziców.
To wszak¿e nale¿y ju¿ do indywidualnego horoskopu, tak samo jak
dalsze indywidualne cechy, którymi dziecko ró¿ni siê od pozosta15

³ych osób narodzonych pod tym samym znakiem. Indywidualny
horoskop liczy siê z uwzglêdnieniem nie tylko dnia, miesi¹ca i roku,
ale równie¿ godziny, minuty i miejsca narodzenia.
Bardzo istotny wp³yw na charakter ka¿dego ma po³o¿enie S³oñca
na kole niebieskim w chwili naszych narodzin. Od tej pozycji zale¿y
75% cech osobowoœci. Dobrze jest wiêc znaæ charakterystyczne w³asnoœci poszczególnych znaków. Umo¿liwia to lepsze zrozumienie,
dlaczego jesteœmy tacy, jacy jesteœmy, oraz w jakim kierunku powinniœmy rozwijaæ swoje zdolnoœci. G³ównie jednak pozwala uœwiadomiæ sobie, ¿e ludzie narodzeni pod innymi znakami ró¿ni¹ siê od
nas. Tyczy siê to tak¿e naszych dzieci! £atwiej zrozumiemy, ¿e nie
warto „przerabiaæ dziecka na swój obraz”. Zreszt¹ i tak by siê to nie
uda³o. Z Ryby Lwa nie zrobicie – lepiej jest wiêc wiedzieæ, pod jakim znakiem urodzone jest nasze dziecko, jakie s¹ istotne cechy jego
osobowoœci jak je w³aœciwie rozwijaæ.
Zobaczmy to na przyk³adzie. Œwiadoma swojego celu Lwica
(narodzona miêdzy 21.07 a 23.08) ma syna – Raka (narodzony miêdzy 21.06 a 23.07). Bêdzie jej trudno uczyniæ z wra¿liwego, p³ochego ch³opczyka pewnego siebie kota, nawet jeœli bêdzie na niego krzyczeæ i odpychaæ od siebie, by nie trzyma³ siê ci¹gle jej spódnicy, tylko
jak najszybciej siê usamodzielni³. Matka musi zrozumieæ, ¿e Raczka
trzeba do siebie przytuliæ, daæ mu bezpieczne schronienie, którego
bardzo potrzebuje (Rak potrzebuje czasami schowaæ siê niejako pod
kamieñ, gdzie jego wra¿liwe serce odnowi si³y). Im bardziej bêdzie
go od siebie odpychaæ, tym mocniej bêdzie siê jej trzyma³ jak kleszcz.
Matka ma³ego Raczka wybierze m¹drzejszy sposób wychowania
mo¿e dopiero wtedy, gdy zauwa¿y, ¿e po serdecznym przytuleniu
synek sam od niej odbiega, nape³niony si³¹ macierzyñskiego ciep³a.
Oczywiœcie swego b³êdu matka nie pope³nia œwiadomie. Sama
w dzieciñstwie nie odczuwa³a tak silnej potrzeby krycia siê w fa³16

dach matczynej sukienki. Potrzebowa³a raczej, ¿eby j¹ ktoœ doceni³,
pog³aska³ – jako Lwica chcia³a byæ jak najwczeœniej samodzielna.
Pamiêta, jak maj¹c trzy lata sama posz³a do miasta, chcia³a byæ taka
jak mamusia. Na szczêœcie s¹siad, który zna³ jej rodziców, przyprowadzi³ j¹ z powrotem – ale ten fakt mamusia-Lwica bez pojêcia
natury Raka sama z trudnoœci¹ rozumie. Ma³y Raczek w szeroki
œwiat z pewnoœci¹ nie ruszy.
Nie chcê jednak przez to powiedzieæ, ¿e nasze cechy s¹ dane
z góry, ¿e z tym, jacy jesteœmy, nie mo¿emy nic robiæ, ¿e wszystko
zale¿y od naszego losu i nie musimy staraæ siê o wychowanie dziecka. Z pewnoœci¹ nie tak. Ka¿dy z nas – w granicach indywidualnych predyspozycji mo¿e rozwijaæ swoje cechy i w ten sposób przyczyniaæ siê do tego, ¿eby nie zmarnowaæ talentu, który dostaliœmy
w podarunku. Ka¿dy z nas winien o nich wiedzieæ, poznawaæ je,
rozwijaæ, kszta³towaæ, dobrze ich u¿ywaæ, a w ten sposób szukaæ
swojego miejsca na ziemi.
Nasze ¿ycie jest w pewnym stopniu „ograniczone” predyspozycjami, które przynosimy na œwiat. Z pewnoœci¹ wasze dziecko
nie zostanie œpiewakiem operowym, je¿eli nie ma dobrego s³uchu
i nie umie œpiewaæ. Mo¿e jednak nauczyæ siê graæ na jakimœ instrumencie, a jego s³uch i œpiew bêd¹ siê kszta³towaæ. Nadzwyczajne
zdolnoœci s¹ istnym cudem, ale i te trzeba rozwijaæ i dobrze wykorzystywaæ. Wasze dziecko ma szansê staæ siê dobrym cz³owiekiem,
je¿eli wychowujecie je z mi³oœci¹, uczycie czyniæ dobro i w ten
sposób pomagacie mu wydobyæ siê z ciemnych zau³ków nieœwiadomoœci i zrozumieæ, kim jest i po co ¿yje.
W ten sposób sami tworzymy swój los, chocia¿ z astrologii
wiemy, ¿e sytuacje, które prze¿ywamy, dziej¹ siê zgodnie z okreœlonym uk³adem gwiazd i w zgodzie z naszymi indywidualnymi
predyspozycjami. Wyt³umaczê to na przyk³adzie. Za³ó¿my, ¿e z ho17

roskopu i po³o¿enia planet mo¿na przewidzieæ, ¿e z³amiecie nogê.
Je¿eli jednak w dotychczasowym ¿yciu staraliœcie siê postêpowaæ
dobrze, przesunêliœcie tym samym oœ swojego losu bli¿ej tego, co
dobre, wiêc noga nie z³amie siê, a tylko skrêci. Pytacie: jak mo¿na
przesun¹æ oœ naszego ¿ycia bli¿ej dobra? Otó¿ gdy np. jedziecie
tramwajem, a – zgodnie z waszym harmonogramem ¿ycia – ktoœ
nadepnie wam na nogê, jest to sytuacja ju¿ z góry dana. Wy mo¿ecie jednak zareagowaæ w ró¿ny sposób, zachowaæ siê wed³ug w³asnej woli. Mo¿ecie odp³aciæ tym samym, ba, nadepn¹æ jeszcze
mocniej, lub krzyczeæ, wyzywaæ, albo te¿ mo¿ecie ca³¹ sytuacjê skierowaæ w stronê dobra: uœmiechn¹æ siê i powiedzieæ, ¿e nic z³ego
siê nie sta³o; po prostu przebaczyæ i odpuœciæ. Mo¿na równie¿ nie
zrobiæ niczego, ale wtedy i w was prawie nic siê nie zmieni.
Droga do poznania i doskonalenia siebie (czemu s³u¿yæ mo¿e
równie¿ astrologia) prowadzi do g³êbi samego siebie. Tam mo¿na
znaleŸæ stabilnoœæ, rytm, mi³oœæ i harmoniê. Kiedy zaœ je tam znajdujemy, budujemy w sobie œwi¹tyniê dla najlepszego, co w nas jest.
Stajemy siê przez to silniejsi, a zewnêtrzne wydarzenia nie maj¹ na
nas takiego wp³ywu. Jak powiedzia³ Winston Churchil, w ten sposób mo¿emy wyzwoliæ siê nawet z pod wp³ywu gwiazd.
Chrzeœcijanie i ludzie ¿yj¹cy zgodnie z nauk¹ bo¿¹ wiedz¹, ¿e
jedyn¹ si³¹, która wszystko przemienia, jest mi³oœæ bo¿a.
W tym duchu mo¿emy równie¿ wychowywaæ swoje dzieci.
Rozwijaæ ich zdolnoœci nawet wtedy, gdy s¹ dla nas niezrozumia³e
lub inne ni¿ nasze. Rol¹ doros³ych jest uœwiadamianie dzieciom,
na czym polega porz¹dek œwiata, pomaganie im w stawaniu siê
dobrymi ludŸmi, ¿eby kiedyœ one pomaga³y nam.
Z piêkn¹ charakterystyk¹ dzieci, która wywar³a na mnie niezapomniane wra¿enie, spotka³am siê w ksi¹¿ce amerykañskiej dziennikarki i astrologa, Lindy Goodman, pt. „The Sun Signs” (Znaki
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s³oneczne). Z jej nadzwyczaj trafnych przyk³adów pozwolê sobie
przytoczyæ na dalszych stronach przynajmniej kilka opracowanych
przez siebie parafraz, do jakich jest zdolna kobieta urodzona pod
znakiem Barana.
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u¿ po przyjœciu ma³ego Baranka na œwiat stwierdziliœcie byæ mo¿e, ¿e jest to bardzo mi³e i delikatne dziecko, niemniej równie aktywne i pe³ne si³y. Nie z³oœæcie
siê na nie, kiedy siedzi w wózku i wrzeszczy z ca³ych si³, chc¹c
zwróciæ na siebie uwagê. Chce wam, rodzicom, powiedzieæ, ¿e nie
jest mu dobrze nawet przez chwilkê le¿eæ w mokrych pieluchach!
Podobnie gwa³townie bêdzie wszem i wobec obwieszcza³o swoje
uczucia i prze¿ycia, jak równie¿ wymaga³o zaspokojenia potrzeb
i spe³nienia ¿yczeñ.
Nie wystraszcie siê tego, ale próbujcie zrozumieæ przyczyny
tego zachowania. Je¿eli zaœ s¹dzicie, ¿e robi to celowo, ¿eby was
tyranizowaæ, przypomnijcie sobie, ¿e Baran jest ulepiony z ognia
i wody, to znaczy z woli, energii i wielkiej czu³oœci. Gdy prze¿ywa
coœ, co jest dla niego wa¿ne – a wa¿ne jest prawie wszystko – uczucia w nim narastaj¹ i rozprê¿aj¹ siê jak para w kotle. Jest pe³en uczuæ.
Pal¹cy siê pod kot³em tych uczuæ ogieñ ci¹gle je roznieca na nowo
i dodaje si³. Uczucia zaczynaj¹ wiêc wrzeæ i wytwarza siê napiêcie,
które zmusza cz³owieka do rozprawienia siê z tym, co aktualnie
prze¿ywa, zdecydowanie i energicznie.
Je¿eli siê w³aœnie zmoczy³, bêdzie wiedzia³ o tym co najmniej
ca³y dom. Ale szybko mu to odpuœcicie, zrozumiawszy, ¿e on po
prostu taki jest.
Z pewnoœci¹, mamo, nieraz mia³aœ w¹tpliwoœci, czy szefem
w domu jesteœ ty, czy twoje dziecko. Teraz ju¿ wiecie, ¿e panem
jest on, wasz Baranek, a jest nim po prostu z natury. Kiedyœ bêdzie
pe³ni³ tak¹ funkcjê w swojej pracy, podobnie jak córka s¹siada, blondynka spod znaku Barana. Ona tak¿e bêdzie umia³a poradziæ sobie
ze wszystkim w ¿yciu; nawet w najtrudniejszej chwili bêdzie wiedzia³a co zrobiæ, by wydobyæ z tarapatów siebie i ca³¹ rodzinê.
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rodzi³a siê wam rozkoszna dziecina, która ci¹gle kwili
i mruczy, jakby chcia³a ju¿ mówiæ. Przemawia wprawdzie w swoim w³asnym jêzyku, ale wy j¹ dobrze rozumiecie. Chocia¿ jeszcze tak drobna, jest bardzo ¿ywa, wszystko
obserwuje z zaciekawieniem i chce siê przybli¿yæ to tego, co j¹ zainteresowa³o.
Na razie nie umie siê jeszcze przemieszczaæ ani porozumiewaæ s³owami, ale gdy siê tego nauczy, z trudem j¹ doœcigniecie. Tata
powie, ¿e przecie¿ wszystkie dzieci s¹ takie. Niezupe³nie. Przekonacie siê, kiedy zacznie raczkowaæ po mieszkaniu, zadziwieni, jak
mog³a znaleŸæ siê tak szybko przy szafce w kuchni, któr¹ próbuje
otworzyæ kluczem, kiedy jeszcze przed chwil¹ z wielkim zainteresowaniem obserwowa³a g¹sienicê spaceruj¹c¹ po balkonie. Po takich doœwiadczeniach zaczniecie dopuszczaæ do siebie myœl, ¿e jednak jest bardziej ruchliwa ni¿ inne dzieci. A to jest dopiero pocz¹tek,
subtelne ostrze¿enie, jaki bêdzie jej temperament przez ca³e ¿ycie.
Je¿eli jesteœ, mamo, z natury powolna, póki twoje zawini¹tko
le¿y jeszcze w ³ó¿eczku, zacznij trenowaæ biegi, najlepiej z przeszkodami, choæ mo¿e jeszcze lepsza by³aby jazda na wrotkach. Gdy
tylko bowiem maluch nauczy siê chodziæ i mówiæ, a ty nie bêdziesz
przygotowana, by nad¹¿aæ za nim, wymknie ci siê z r¹k jak wiatr.
BliŸniêta nale¿¹ do znaku powietrza, a ich wewnêtrznym ¿ywio³em jest woda. Co wytwarza siê z po³¹czenia wody i powietrza? Prawdopodobnie woda sodowa. £apanie jej b¹belków wydaje siê niewykonalne. Podobnie niewykonalne wydawaæ siê mo¿e dogonienie tego
dziecka czy œledzenie toku jego myœli. BliŸniêta naprawdê poruszaj¹ siê jak wicher i tak samo szybko myœl¹. Czasami mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e w domu jest nie jedno, ale co najmniej dwoje
lub troje dzieci. Jak inaczej mog³oby byæ w dwóch miejscach jednoczeœnie? Wyra¿a to ju¿ sam znak BliŸni¹t – dwie istoty, które do sie51

bie wzajemnie nale¿¹. Kiedyœ przekonacie siê, ¿e w rzeczywistoœci
maj¹ co najmniej dwie twarze i wiele ró¿nych œwiatów.
Zagadkê tê pomo¿e wyjaœniæ fakt, ¿e w³adc¹ znaku BliŸni¹t
jest planeta Merkury, a jej pierwiastkiem rtêæ. Raczkuj¹ce dzieci
urodzone pod znakiem BliŸni¹t s¹ jak kuleczki rtêci, które uciekaj¹
jednoczeœnie we wszystkie k¹ty. Bóg Merkury jest w³adc¹ s³owa
i komunikacji, za pomoc¹ których ³¹czy niebo i Ziemiê. Przynosi
na Ziemiê boskie natchnienie, myœli, idee, s³owa, mowê i dlatego
ci¹gle siê przemieszcza. Czêsto jest przedstawiany ze skrzyde³kami
na nogach i w srebrnym, b³yszcz¹cym he³mie. W³ó¿cie swojemu
dziecku na g³owê rondel i wyobraŸcie sobie, ¿e z jego ró¿owych
kostek wyrastaj¹ skrzyde³ka. Widzicie to podobieñstwo?
Teraz ju¿ z pewnoœci¹ rozumiecie, dlaczego to ci¹gle tul¹ce siê
dziecko nieustannie dopytuje siê o coœ i chce, ¿eby mu wci¹¿ opowiadaæ. Kocha równie¿ chwile, kiedy mu ktoœ czyta. Czytajcie mu
wiêc jak najczêœciej i to nie tylko bajki czy opowieœci trzymaj¹ce
w napiêciu, ale g³ównie ksi¹¿ki pouczaj¹ce: o roœlinach, ludziach,
ró¿nych krajach. Na koniec porozmawiajcie o tym, co czytaliœcie.
To jest najwa¿niejsze, czego od was potrzebuje.
Ksi¹¿ki bêdzie kocha³o przez ca³e ¿ycie. Mo¿ecie sprawiæ sobie
chwilê odpoczynku, daj¹c mu do przegl¹dania ksi¹¿kê z obrazkami,
a w miarê mo¿liwoœci du¿o ksi¹¿ek. Nie wk³adajcie go natomiast do
kojca. Prawdopodobnie i tak skoñczy³oby siê to niepowodzeniem.
Zamkniêcie w ma³ej przestrzeni jest dla niego nie tylko nieprzyjemnym fizycznym ograniczeniem, ale g³ównie nud¹. Jego powietrzna natura zmusza go badania otoczenia, szukania, dotykania,
uczenia siê nowych rzeczy. Je¿eli wiêc ju¿ musi byæ w kojcu, to
krótko i nie zapomnijcie mu tam w³o¿yæ nie tylko ksi¹¿ki, ale i du¿o zabawek. W przeciwnym razie oka¿e siê, ¿e to dziecko to wynalazca i wydostanie siê na zewn¹trz nie wiadomo kiedy. W jaki spo52

sób to zrobi³o, trudno powiedzieæ; mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
umie przechodziæ przez œciany. Jedno jest pewne: BliŸniêta maj¹
bardzo zwinne palce.
Doœwiadczenie z kojcem zapamiêtajcie na ca³e ¿ycie. Nigdy
nie zapomnijcie, ¿e w domu macie ma³¹ „butlê gazow¹”. Wiecie,
ile atmosfer ma sprê¿ony gaz? Ujarzmiaj¹c to dziecko, potêgujecie
w nim wielkie napiêcie, tworzycie nadciœnienie, które uwalnia biegaj¹c. To jest powód, z którego znaki powietrza musz¹ nieustannie
siê poruszaæ. Ludzie ci po prostu nie wytrzymuj¹ siedzenia w jednym miejscu, gdy wszêdzie wokó³ jest poci¹gaj¹cy œwiat, który
potrzeba zobaczyæ, zbadaæ.
Ich uk³ad nerwowy jest bardzo wra¿liwy, ³atwo siê wzruszaj¹,
a wzruszenie to powinni przejawiæ na zewn¹trz, w przeciwnym
razie wewn¹trz wytwarza siê napiêcie. Wiedz¹c to, ³atwiej jest zrozumieæ, dlaczego tak zapalczywie dziecko chce wydostaæ siê z kojca i dlaczego tak wrzeszczy, je¿eli mu siê to nie udaje. A¿ dziw, jak
to drobne stworzenie potrafi ha³asowaæ!
Ruchliwoœæ i brak wytrwa³oœci s¹ najwiêkszym problemem dzieci urodzonych pod znakiem BliŸni¹t. Powodem
jest nieumiejêtnoœæ skupienia uwagi. BliŸniêta potrzebuj¹ zmiany,
choæby przesi¹œæ siê na chwilê. Wymagaj¹c, aby wasza powabna
córeczka o wyrazistych rysach drobnej twarzyczki i b³yszcz¹cych
oczach siedzia³a przy stole spokojnie, a¿ zje ostatni kawa³ek chlebka, mo¿ecie sprawiæ, ¿e z tego napiêcia wszystko zwymiotuje. Stopniowo mo¿e nabawiæ siê nerwicy ¿o³¹dka. Dzieci urodzone pod
znakiem BliŸni¹t s¹ zwykle drobne i szczup³e, nie zaznaj¹ bowiem
na tyle spokoju, ¿eby móc przybraæ na wadze. To jest w³asnoœæ ich
natury. Pozwólcie, wiêc Gabrysi trzymaæ w czasie obiadu lalkê, ¿eby
mog³a j¹ równoczeœnie karmiæ. W ten sposób odwrócicie jej uwagê od talerza, a ona zje wszystko bez problemu.
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a¿da mama z wielk¹ ciekawoœci¹ oczekuje, jaka¿ bêdzie ta dziecina, która ma siê narodziæ. Zawsze jest to
dla niej wielka niespodzianka, kiedy w koñcu znajdzie siê twarz¹ w twarz z tym, którego nosi³a przez wiele miesiêcy
pod sercem i czu³a swoimi wewnêtrznymi zmys³ami. Teraz w koñcu widzi swojego ma³ego Kozioro¿ca! Ale pewnie ma³o która matka przeczuwa³a, ¿e powije „star¹”, bardzo m¹dr¹, dojrza³¹ istotê.
Dlatego jest zaskoczona, jak „staro” to dziecko wygl¹da. Doœwiadczone mamy i babcie mo¿e zaprotestuj¹, ¿e tak wygl¹da przecie¿
ka¿dy noworodek. Ale z rêk¹ na sercu: widzieliœcie np. nowo narodzonego paŸdziernikowego Skorpiona? Wygl¹da jak „dobrze wypieczony” doros³y cz³owiek. Szkoda, ¿e po³o¿nicy nie obserwuj¹
wygl¹du noworodków wed³ug poszczególnych znaków Zodiaku
(powinni wtedy, co prawda, notowaæ tak¿e zmiany zachodz¹ce po
ka¿dych dwóch godzinach zgodnie z ruchem ascendentu, ale tak
daleko wspó³praca astrologów i lekarzy jeszcze nie zasz³a). By³oby
jednak wspania³e przygotowaæ m³od¹ mamê na spotkanie z jej nowo
narodzonym Kozioro¿cem-staruszkiem.
Nie obawiajcie siê, ¿e taki pozostanie. Jego twarz z biegiem
czasu wyg³adzi siê i wynagrodzi mu to pierwsze wra¿enie w starszym wieku. Podczas gdy jego rówieœnicy bêd¹ mieli pomarszczon¹
skórê, ¿wawy leciwy Kozioro¿ec im starszy, tym bêdzie m³odszy.
Moja znajoma, Kozioro¿ec, maj¹c osiemdziesi¹t lat wygl¹da jak
dziewczynka, choæ dodam, ¿e przez wiele lat æwiczy³a jogê. Mogê
te¿ was zapewniæ, ¿e kiedy wy siê zestarzejecie, wasz m³ody Kozioro¿ec bêdzie bardzo starannie troszczyæ siê o was, jak o dzieci. To
jest paradoks jego ¿yciowych przemian.
Specyficzna dojrza³oœæ Kozioro¿ca nie przejawia siê tylko w wyrazie twarzy i w pomarszczonej skórze, ale w jego spokojnym i rozs¹dnym zachowaniu, przez które zachowuje dystans do zwariowa157

nego œwiata. Mama zobaczy to równie¿ w jego spojrzeniu, kiedy
bawi¹c siê z nim bêdzie jak wiêkszoœæ mam w takiej sytuacji szczebiotaæ: „Niuni, muni, czyje to nó¿ki, ³apeczki? Damy naszej Marzence smoczek?” Marzenka zaœ wypluje smoczek i spojrzy z g³êbi
swojej duszy z jakimœ zamyœleniem, jakby mówi³a:, „Dlaczego siê
tak oœmieszasz tym szczebiotem, a nie powiesz mi po prostu, ¿e
mam piêkne nogi?” Mama bêdziecie zdziwiona lub nawet zrozpaczona. Po pewnym czasie, kiedy sami odczujecie ten dystans, przestaniecie szczebiotaæ i bêdziecie rozmawiaæ z Kozioro¿cem jak z doros³ym cz³owiekiem.
Doœæ wczeœnie stwierdzicie, ¿e Marzenka ma siln¹ wolê i jest
rozumna. Poznacie to w czasie karmienia. Podobnie jak do buzi
dziecka urodzonego pod znakiem Byka czy Panny, równie¿ ma³emu Kozioro¿cowi nie wepchniecie ani jednej cz¹stki jab³ka. A pamiêtajcie, ¿e tak samo bêdzie i w innych sytuacjach.
Kozioro¿ec nale¿y do ¿ywio³u ziemi, jak Panna czy Byk, ale
w przeciwieñstwie do nich jego wewnêtrznym ¿ywio³em jest ogieñ.
Te dwa ¿ywio³y symbolizuj¹ twórcz¹, ogniœcie siln¹ wolê, która
jest systematycznie porz¹dkowana (wed³ug rytmu zewnêtrznego
¿ywio³u ziemi). Dla lepszego zobrazowania mo¿emy te w³asnoœci
Kozioro¿ca porównaæ do rozpalonego pieca lub wyobraziæ sobie
krocz¹cego Golema albo ciekn¹c¹ lawê. Spróbujcie takiej sile postawiæ opór. Wy jednak macie tak¹ potêgê we w³asnym domu! Co
z tym pocz¹æ? Od was zale¿y, czy pomo¿ecie Kozioro¿cowi odpowiednio tê si³ê rozwijaæ i uszlachetniaæ, tak aby przynosi³a dobre owoce.
Najpierw nale¿y skierowaæ rzekê jego woli do odpowiedniego
koryta. Wygodne jest, ¿e nauczywszy siê mówiæ, jasno powie wam,
czego chce, a czego nie. Nie robi wokó³ tego tyle ha³asu co Baran
czy BliŸniêta, ani nie rozwa¿a tak d³ugo jak Waga. Swoj¹ potrzebê
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wyka¿e w kilku s³owach, a potem pod¹¿y za dok³adnie sprecyzowanym celem (ta cecha zaprowadzi go kiedyœ na fotel ministra czy
szefa firmy). Jeœli wyt³umaczycie mu logicznie i rozumnie, ¿e droga, któr¹ wybra³, nie jest dla niego najlepsza, z pewnoœci¹ was pos³ucha, zmieni kierunek i tempo swojego jeszcze chwiejnego kroku. To dziecko ma bowiem g³êboko w sobie zakorzeniony ³ad
i hierarchiê – je¿eli wasze wskazówki bêd¹ zgodne z jego przeczuciami, pos³ucha was, je¿eli jednak nie bêd¹, w takim przypadku
macie pecha, gdy¿ g³êboko w swoim sercu wie on, jaki jest jego
cel, i prze ku niemu, nawet je¿eli mu tego zaka¿ecie; bez p³aczu
i krzyku wytrwa przy swoim. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e jest nieustêpliwy, i rzeczywiœcie tylko czeka na odpowiedni moment, kiedy
ust¹picie (nawet kamieñ, na który lawa wywiera nacisk, w koñcu
przecie¿ siê poruszy).
W ksiêgach pisze siê, ¿e m¹dry cz³owiek zna odpowiedni czas
na wykonanie ka¿dego czynu. Kozioro¿ca prowadzi w³adca jego
znaku, Saturn – Chronos, pan czasu. Jest to stary, m¹dry nauczyciel, którego zna ka¿dy z nas. Za ka¿dy pope³niony b³¹d stanie nam
na odcisku i bêdzie ¿¹da³, ¿ebyœmy ten b³¹d sobie uœwiadomili,
naprawili go i w przysz³oœci nie pope³niali. Je¿eli tego b³êdu nie
rozpoznamy czy nie zmienimy swojego zachowania, podda nas
trudniejszej próbie, tak aby jej skutki mocniej nas zabola³y. Proces
ten powtarza siê tak d³ugo, a¿ nauczymy siê tego b³êdu nie pope³niaæ albo padniemy. Zgodnie z prawem przyrody, musimy zap³aciæ za wszystko, czego siê dopuœciliœmy. Wydaje siê to okrutne?
Daje nam jednak wielk¹ szansê sp³acenia wszystkich swoich d³ugów i wyzwolenia siê od nich. Ludzie, którzy w ¿yciu niczego nie
dostali za darmo, dobrze znaj¹ ten wp³yw Saturna. Nie ka¿dy ma
takie szczêœcie, by byæ pod dobr¹ opiek¹ jak Kozioro¿ec. Saturn
prowadzi go od ma³ego jak surowy ojciec, który wie, ¿e zrozumie159

nie i zaakceptowanie faktu, i¿ wszystko ma swój ³ad i porz¹dek,
jest jednym z najwiêkszych darów, jakie cz³owiek w ¿yciu mo¿e
otrzymaæ. £ad w przyrodzie i wszechœwiecie pomaga mu, prowadzi i toruje drogê do osi¹gniêcia najwy¿szych celów.
Teraz ju¿ chyba rozumiecie, sk¹d wziê³a siê u waszego Kozioro¿ca ta roztropnoœæ. Je¿eli urodziliœcie siê pod znakiem powietrznym czy ognistym, mo¿ecie siê przy nim czuæ jak dzieci obok m¹drego rodzica. Znam kobietê w œrednim wieku, urodzon¹ pod
znakiem BliŸni¹t, która swoj¹ córkê Kozioro¿ca myli z w³asn¹
mam¹. Chce, aby siê ni¹ opiekowa³a, przypomina³a, kiedy ma braæ
lekarstwa, gotowa³a itp. zamiast samej zatroszczyæ siê o córkê.
Prawdopodobnie jest tak dlatego, ¿e typowy m³ody Kozioro¿ec lubi byæ w domu z mam¹ i tat¹. Pragnie, aby gospodarstwo domowe funkcjonowa³o w sposób prawid³owy i regularny. Sprawia
mu radoœæ regularne jedzenie posi³ków, o okreœlonej porze siadanie na nocniku czy rozpoczynanie zabawy zabawkami, a potem
od³o¿enie ich na swoje miejsce. Wytwarza dla siebie w³asny ³ad.
Nie daj Bo¿e, mamo, abyœ uk³ada³a mu te zabawki gdzie indziej,
wytr¹ci³abyœ go z równowagi! Je¿eli miejsce, w które gdzie po³o¿y³ zabawki czy sposób, w jaki to zrobi³, nie odpowiadaj¹ wam,
wyt³umaczcie mu dlaczego i razem znajdŸcie rozwi¹zanie. Porz¹dek daje ma³emu Kozioro¿cowi orientacjê i poczucie pewnoœci.
Bêd¹c w domu czy id¹c za mam¹ albo tat¹, wie, gdzie stawia
nogê, nie grozi mu niebezpieczeñstwo, ¿e obsunie siê pod nim
jakiœ poluzowany kamieñ. W koñcu i w przyrodzie dla ma³ych kozic lepsze jest trzymaæ siê blisko mamy czy stada. Widzicie, jak cechy zwierzêcia symbolizuj¹cego znak Zodiaku dok³adnie odpowiadaj¹ cechom urodzonych pod nim ludzi? Kiedy ta ma³a koza pójdzie
z rodzicami w odwiedziny, zwykle nie bêdzie bawiæ siê z dzieæmi
gospodarzy, ale zostanie z doros³ymi, których bêdzie s³uchaæ, sama
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przy tym milcz¹c. Nie myœlcie sobie, ¿e siê boi lub ¿e to nie jest
normalne. Kiedyœ, gdy wyroœnie, poka¿e wam, ¿e umie samodzielnie wspi¹æ siê na wierzcho³ek góry czy ministerstwa, ale z regu³y
bêdzie mia³a te¿ swoje stado. Teraz siê dopiero uczy, najlepiej od
doros³ych, którzy maj¹ najwiêcej doœwiadczeñ.
Wy, rodzice, macie szczêœcie. Nie musicie siê obawiaæ, ¿e ma³y
Kozioro¿ec bêdzie psoci³ z dzieæmi. Nie lubi wielkiego towarzystwa, ma tylko kilku przyjació³ lub wrêcz jednego, do którego czuje pe³ne zaufanie i mo¿e dzieliæ siê z nim swoimi tajemnicami. Takie przyjaŸnie czêsto trwaj¹ przez ca³e ¿ycie.
W szkole bêdzie pracowa³ tak samo starannie jak w domu.
Wróci po lekcjach, powiesi p³aszcz na wieszak, umyje rêce i odrobi
lekcje. Wydaje siê wam, ¿e jak na dzisiejsze czasy jest a¿ zanadto
zdyscyplinowany? Kozioro¿ec taki w³aœnie jest. Rodzice nie maj¹
z jego nauk¹ prawie ¿adnych problemów. Dziêki twardemu wychowaniu Saturna nie móg³by zaznaæ radoœci z zabawy, gdyby wczeœniej nie spe³ni³ swoich obowi¹zków. Mówisz, ¿e twój nie jest tak
staranny? Z pewnoœci¹ ma w swoim indywidualnym horoskopie
tak po³o¿ony Ksiê¿yc – albo godzina, w której siê urodzi³, wypad³a
w znaku ognia lub powietrza – ¿e wytwarza to wiêksz¹ swobodê.
Ale i on bêdzie mia³ wiele z przedstawionych wy¿ej cech.
Jak widaæ, m³odemu Kozioro¿cowi wcale nie jest ³atwo. Wielu
z nim by siê nie zamieni³o, ale on uczy siê cieszyæ ze swojego porz¹dku. Tak samo s¹ z niego zadowoleni nauczyciele. Dziêki temu,
¿e jest dok³adny i staranny, jest dobrym uczniem, lecz ta dok³adnoœæ sprawia te¿, ¿e musi up³yn¹æ pewien czas, zanim zrozumie
on sedno sprawy (jak zreszt¹ u wszystkich znaków ziemskich). Nie
uczy siê automatycznie; najpierw musi zrozumieæ, o co chodzi, ale
dlatego tak szybko nie wyparuje mu to z pamiêci. Przez ten syste-
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matyczny i staranny sposób nauki uzyskuje same szóstki i dyplomy z wyró¿nieniem!
M³ody Kozioro¿ec lubi bawiæ siê w mamê i tatê, w doktora,
w sprzedawcê; tak uczy siê byæ doros³ym. Aby siê nim naprawdê
poczuæ, po¿yczy od mamy sukienkê, kapelusz, buty. Z kim bêdzie
siê w domu bawiæ? Oczywiœcie z ni¹! „Mamo, ty bêdziesz dzieckiem, a ja twoj¹ mam¹”. Za chwilê bêdziesz siê czu³a trochê niezrêcznie, gdy¿ brzd¹c odgrywa swoj¹ rolê tak przekonuj¹co, ¿e nie
zd¹¿ysz ani mrugn¹æ, a ju¿ kwilisz w kojcu. Marzenka ma w rêkach twoj¹ robótkê na drutach, patrzy znad twoich okularów, ubrana
w twoj¹ sukienkê, w uchu ma twój kolczyk i mówi ostro: „B¹dŸ
cicho, bo znowu pójdziesz spaæ bez kolacji”. A ty masz niemi³e
uczucie, ¿e tê zabawê trzeba chyba szybko koñczyæ, bo naprawdê
ciê zapakuje do ³ó¿ka. Bawi¹c siê w doktora jako pacjenta wybierze
sobie mo¿e waszego psa czy œwinkê morsk¹, a bêdzie swoje obowi¹zki bra³a tak powa¿nie, ¿e kontrolujcie, czy nie robi mu zastrzyków ig³¹ do szycia.
Jakub bawi¹c siê w dy¿urnego ruchu czy nauczyciela na³o¿y
kapelusz taty, weŸmie jego fajkê i bêdzie tak wiarygodny, ¿e macie
ochotê powiedzieæ, ¿eby pojecha³ po piwo, ale uœwiadomicie sobie, ¿e ledwie umie kierowaæ rowerem na trzech kó³kach. Dzieci
te same znajduj¹ sobie zajêcie: s³uchaj¹ muzyki, maluj¹, pomog¹
wam w pracach domowych. I wszystko to robi¹ w czterech œcianach! Nie pozostaje nic innego ni¿ iœæ z nimi na podwórze i uczyæ
bawiæ siê na œwie¿ym powietrzu, na s³oñcu (którego zbytnio nie
lubi¹, ale potrzebuj¹ go tak samo jak inne dzieci) oraz spotkañ z innymi ludŸmi czy dzieæmi, ¿eby mia³y nowe prze¿ycia i bodŸce,
a w ten sposób mog³y wymieœæ ze swojej m³odej myœli „starczy
proch”. Jest to bardzo wa¿na prewencja szkolnych problemów.
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