
20 regul wychowania dzieci- Janusz Korczak

1 . Nie psuj mnie. Dobrze wiem, ze nie powinienem miec tego wszystkiego, czego si? domagam. To
tylko proba z mojej strony.

2. Nie bqj si? stanowczosci. Wlasnie tego potrzebuj? - poczucia bezpieczenstwa.

3. Nie bagatelizuj moich zfych nawykow. Tylko Ty mozesz mi pomoc zwalczyc zto, poki jest to
jeszcze w ogole mozliwe.

4. Nie rob ze mnie wi?kszego dziecka, niz jestem. To sprawia, ze przyjmuj? postaw? ghipio dorosl^.

5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jesli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej
przejmuj? si? tym, co mowisz, jesli rozmawiamy w cztery oczy.

6. Nie chron mnie przed konsekwencjami. czasami dobrze jest nauczyc si? rzeczy bolesnych i
nieprzyjemnych.

7. Nie wmawiaj mi, ze bl^dy, ktore popelniam, s^ grzechem. To zagraza mojemu poczuciu wartosci.

8. Nie przejmuj si^ za bardzo, gdy mowi?, ze Cie nienawidz^. To nie Ty jestes moim wrogiem, lecz
Twoja miazdz^ca przewaga!

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwosci. Czasami wykorzystuj^ jes by przyci^gn^c
uwag§.

10. Nie zrz^dz. W przeciwnym razie musz§ si? przed Toba^ bronic i robi? si? gtuchy.

1 1 . Nie dawaj mi obiemic bez pokrycia. Czuj? si? przerazliwie tlamszony, kiedy nie, z tego
wszystkiego nie wychodzi.

12. Nie zapominaj, ze jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazic mysli. To dlatego nie zawsze si?
rozumiemy.

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwosci. Zbyt latwo strach zmusza mnie do klamstwa.

14. Nie b^dz niekonsekwentny. To mnie oghipia i wtedy trac? cal^ moj^ wiar? w Ciebie.

15. Nie odtr^caj mnie, gdy dr?cz? Ci? pytaniami. Moze si? wkrotce okazac, ze zamiast prosic Ci? o
wyjasnienie, poszukam ich gdzie indziej.

16. Nie wmawiaj mi, ze moje l?ki s^ glupie. One po prostu 53.

17. Nie rob z siebie nieskazitelnego idealu. Prawda na Twqj temat bylaby w przyszlosci nie do
zniesienia. Nie wyobrazaj sobie, iz przepraszaj^c mnie stracisz autorytet. Za uczciw^ gr? umiem
podzi?kowac milosci^, o jakiej nawet ci si? nie snilo.

1 8. Nie zapominaj, ze uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mqj sposob na
zycie, wi?c przymknij na to oczy.

19. Nie badz slepy i przyznaj, ze ja tez rosn?. Wiem, jak trudno dotrzymac mi kroku w tym galopie,
ale zrob, co mozesz, zeby nam si? to udalo.

20. Nie bqj si? milosci. Nigdy.


