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Dobry dzieñ dzi mamy
Pewnego dnia wyt³umaczy³am mojemu synkowi, ¿e deszczowy dzieñ, zimny i niezbyt przyjemny, jest doskona³y na prasowanie. Ku memu
zdziwieniu po kilku dniach s³oñca, kiedy zmieni³a siê pogoda i od szarego rana kropi³o, a za
oknami wia³ silny wiatr, mój synek obudzi³ siê
i powiedzia³:
 Mamo, dzi jest dobry dzieñ na prasowanie!
Hura!!!  krzyknê³a moja dusza, jest dobrze,
Leo potrafi cieszyæ siê jesiennym zimnym deszczem. I choæ zdarzenie to bardzo mnie zaskoczy³o, po raz kolejny pokaza³o cudown¹ zdolnoæ dzieci do radoci z dnia codziennego, jeli
tylko my, doroli, nie zaprogramujemy ich odwrotnie, czyli negatywnie. Dzieci potrafi¹ cieszyæ siê ze wszystkiego. I mo¿e o to chodzi³o
naszemu nauczycielowi  Jezusowi, kiedy wskazywa³ dzieci jako wzór do naladowania.
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Dobry z ciebie cz³owiek
Jeli pochwalimy drug¹ osobê za czyn nam
przyjazny, za empatiê, wspó³czucie czy pomocn¹ d³oñ, dajemy jej do zrozumienia, ¿e jest dla
nas wa¿na. A przecie¿ ka¿dy z nas chce byæ
wa¿ny. Szczególnie silne kody z dzieciñstwa
zostawia wyra¿anie w taki sposób aprobaty do
spo³ecznych i empatycznych dzia³añ dzieci.
Leo wychodzi³ co dzieñ rano na spacer. Po
drodze do parku mija³ dzik¹ alejkê, po której
pe³za³y pokryte jeszcze ros¹ limaki. Pewnego
dnia dostrzeg³ limaka przejechanego przez rower i odt¹d zbiera³ je z drogi i odk³ada³ na trawê. Ratowa³ je przed ko³ami rowerzystów. Zdarzy³o siê nam na takim spacerze spotkaæ grupê
cudzoziemców, którzy ze zdziwieniem przygl¹dali siê jego poczynaniom, po czym ³aman¹
polszczyzn¹ jeden z panów powiedzia³ do mojego synka:
 Dobry z ciebie cz³owiek.
Nieco zmieszany ma³y cz³owiek dalej robi³
swoje, ale jaki by³ z siebie zadowolony i dumny. Powtarzanie s³ów: jeste dobrym cz³owiekiem w sytuacjach, kiedy dziecko wykazuje
wspó³czucie, jest piêknym wsparciem dla dziecka i wielk¹, siln¹ baz¹ poczucia w³asnej dobroci
na przysz³oæ. Tylko od nas, doros³ych, zale¿y
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ukszta³towanie tej bazy. Ka¿de dziecko d¹¿y do
czynienia dobra. Jeli nie dostarczymy mu dowiadczeñ odrzucenia i skrzywdzenia, dziecko
bêdzie siê czu³o kochane i bezpieczne i samo
stworzy piêkne chwile w swoim ¿yciu. Sztuk¹
dla doros³ych jest byæ blisko i wesprzeæ, a nie
zniszczyæ, otworzyæ, a nie zamkn¹æ dzieciêc¹
subtelnoæ i wra¿liwoæ. Wierzê, ¿e z natury swej
ka¿dy cz³owiek jest dobry.
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Dobry mia³am sen
Budzê siê czasami z emocj¹ i zapomnian¹
fabu³¹ snu. Zdarza siê, ¿e pamiêtam kilka snów,
a czasami ¿adnego. Zapamiêtanie snów mo¿na
wyæwiczyæ  i nasze nastawienie do nocnych
przes³añ tak¿e. Ka¿dy sen mo¿e byæ dobry. Jeden mo¿emy nazwaæ marzeniem lub spe³nieniem, a inny lekcj¹, przekazem lub przestrog¹.
Mia³am kiedy sen, z którego pamiêta³am tylko fragmenty. Zastanawia³am siê, co móg³ mi
przekazaæ. Patyki, robaki, akwarium i ziemia. Jak¹
wiadomoæ dla mnie niós³? Samo to zastanawianie siê by³o twórczym procesem, by³o wewnêtrzn¹ rozmow¹ z samym sob¹. To ju¿ jest praca nad
w³asnym doskonaleniem. A wiêc by³ to dobry
sen, nawet jeli nie mam pewnoci, co chcia³ mi
przekazaæ. Mia³am kiedy cudowny sen, w którym wokó³ mnie rozkwita³y geoidy minera³ów.
I ten by³ dla mnie jasny od razu  wiedzia³am, ¿e
by³ dobry. Bo co to znaczy dobry? To znaczy, ¿e
przyniós³ co pozytywnego, jasnego i optymistycznego. A przecie¿ symbolika obrazów i s³ów jest
zwi¹zana emocjonalnie z naszymi skojarzeniami,
czyli z dowiadczonymi sytuacjami. Bo niby dlaczego akwarium pe³ne d¿d¿ownic ma byæ gorszym snem od innego? A mo¿e to obraz dostatku
 zw³aszcza dla wêdkarza?
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Dobry czas
Ka¿dy czas jest dobry. W ka¿dym momencie
¿ycia przychodz¹ do nas ró¿ne zdarzenia i okolicznoci. S¹ dla nas dobre, s¹ dla nas lekcj¹.
Zdarzenia zawsze nios¹ w sobie jaki cel dowiadczeñ. Jeli chcemy czerpaæ m¹droæ
z w³asnych prze¿yæ, mamy wystarczaj¹co du¿o
do zrobienia dla siebie. Nauka mo¿e byæ rozkosz¹, jeli siê j¹ ceni.
Zdarzy³o siê kiedy, ¿e Oleñka chcia³a malowaæ kred¹ na chodniku; mia³a obiecan¹ tê zabawê i czeka³a na ni¹ od rana do popo³udnia.
Kiedy po przedszkolu nadesz³a pora spe³nienia
kredowego marzenia, skaka³a z radoci. Z zapa³em, jak przysta³o, klêcz¹c narysowa³a piêkny obraz na chodniku. By³y tu dom, kwiaty
i pies. Chwilê po namalowaniu lokomotywy
przysz³y wielkie chmury i lun¹³ deszcz. Du¿e
spadaj¹ce krople zmy³y jej rysunki. Pierwsza
reakcja to ³zy w oczach, a zaraz potem Oleñka
dumnie powiedzia³a:
 To dobry czas na sprz¹tanie. Babciu, deszcz
za mnie posprz¹ta chodnik.
W ka¿dym z nas mieszka dziecko, które potrafi siê cieszyæ.
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Doskonale to zrobi³e
Wykonanie ka¿dej czynnoci jest dla nas aktem tworzenia. Ka¿dy twórca chce s³yszeæ pochwa³y za swoje dzie³a i zachêtê do dzia³ania.
Ka¿dy z nas tego potrzebuje. W stwierdzeniu:
doskonale to zrobi³e mamy do czynienia
z docenieniem pracy i inwencji twórczej, która
zadzia³a³a w naszym ¿yciu. Dokonanie realizacji planu to bardzo wa¿ne wydarzenie. Ka¿demu z nas nale¿y siê docenienie i uznanie za
wysi³ek w³o¿ony w ten akt.
Pewnego dnia, maj¹c do wykonania wiele zawodowych telefonów, powiedzia³am do mojego synka:
 Anio³ku, pomaluj sobie trochê. Namaluj co
dla mamusi.
Ku memu zdziwieniu dosta³am w prezencie
porcelanow¹ miskê pomalowan¹ wewn¹trz
kolorowymi pisakami w kó³ka i elipsy, kreski
i maniêcia! A¿ mnie zatka³o z wra¿enia.
 Zaskoczy³e mnie synku  powiedzia³am. 
Doskonale to zrobi³e, namalowa³e dla mnie
wyj¹tkow¹ miseczkê. Jeste wielki! To by³ doskona³y pomys³.
To by³o prawdziwe, serdeczne przekazanie
siebie w sposób tak wolny, nieskrêpowany
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cywilizacyjnymi nawykami. Dziêki temu piêknemu prezentowi mog³am przekroczyæ nawykowe granice. Miska s³u¿y niekoniecznie do
jedzenia, jak siê okaza³o.
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