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Ievads

Jauno cilvēku infantilisms šodien kļuvis par nopietnu 
problēmu. Šodien vecākiem ir tik daudz enerģijas, ka tās 
pietiek, lai, piedaloties itin visos bērnu pienākumos, viņu 
vietā pieņemot lēmumus, plānojot viņu dzīvi, risinot viņu 
problēmas, pilnībā izdzīvotu arī savu bērnu dzīvi. Jautā-
jums ir tikai, vai tas vajadzīgs pašiem bērniem? un vai to 
patiesībā nevar uzskatīt par bēgšanu no savas dzīves bērnu  
dzīvē?

Šī grāmata ir par to, kā padomāt arī par sevi, atļaut sev 
būt ne tikai vecākiem, tomēr atrast arī iespējas pāriet sa-
vas ierastās un savulaik noteiktās dzīves robežas. Grāma-
ta ir par to, kā atbrīvoties no trauksmes un vēlēšanās visu 
kontrolēt. Kā veicināt un nostiprināt sevī gatavību atlaist 
bērnu patstāvīgā dzīvē.

Ironiskais izteiksmes veids un vesela gūzma visdažā-
dāko piemēru padara lasīšanu aizraujošu. tā ir grāmata–
stāsts, grāmata–pārdomas. Autore nenorāda: ”Dariet tā, 
un tagad atkal tā,” bet aicina padomāt, saskatīt analoģijas, 
pievērst uzmanību agrākiem notikumiem un iespējām at-
teikties no dažādām iepriekš pieņemtām likumībām. Pil-
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nīgi iespējams, ka grāmata palīdzēs cilvēkiem, kuri cieš no 
vecāku perfekcionisma, atbrīvoties no uzmācīgās un mo-
košās vainas sajūtas, kas nekādā gadījumā neveicina har-
moniskas attiecības ar bērniem.

tā ir gudra un labestīga grāmata par to, kā kļūt par labu 
mammu, kas savam bērnam iemāca dzīvē būt patstāvī-
gam.



1.  daļa

Uzrakstiet man, 

kolīdz nonāksiet līdz... 

ļoti satraucos

Slinkās mammas 
nodevas

Uzrakstiet man, 

Uzrakstiet man, 

kolīdz nonāksiet līdz... 

kolīdz nonāksiet līdz... 

ļoti satraucos

ļoti satraucos

Slinkās mammas Slinkās mammas 
nodevasnodevas

kāPēc Esmu 
„idEāla (slinkā) 
mamma”?





Es Esmu “slinkā mamma”

Strādājot bērnudārzā, es novēroju, cik daudzi vecāki 
ir pārlieku aizbildnieciski par saviem bērniem. Īpaši atmi-
ņā palicis kāds trīs gadus vecs puisītis – Slaviks. Satrauk-
tie vecāki uzskatīja, ka, pie galda ēdot, viņam ir jānotiesā 
viss pasniegtais. Citādi viņš neaugs liels un novājēs. Nezin 
kāpēc viņi pievērsa tik lielu uzmanību novājēšanai, kas 
tiem šķita pavisam briesmīgi, kaut gan Slavika augums un 
apaļīgie vaigi pat nelika domāt par ķermeņa masas defi-
cītu. Nezinu, kā un ar ko viņi puisēnu ēdināja mājās, bet 
uz bērnudārzu viņš atnāca ar ievērojamiem apetītes trau-
cējumiem. Izdresēts ar stingrajiem vecāku nosacījumiem: 
„Šķīvis ir jāizēd tukšs!”, viņš mehāniski košļāja un norija to, 
kas bija uz šķīvja! turklāt puika bija jābaro ar karotīti, jo 
„viņš pats vēl nemāk ēst”(!!!).

Savos trīs gadiņos Slaviks no tiesas pats vēl nemācēja 
ēst – viņš nebija tam mācīts. un pirmajā dienā, kad Slaviks 
ieradās bērnudārzā, es viņu baroju un ievēroju, ka viņam 
ēdiens neizraisa pilnīgi nekādas emocijas. Pielieku pie mu-
tes karoti – viņš atver mutīti, zelē, norij. Vēl viena karote –  
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no jauna atver muti, gremo, norij... Jāteic, ka bērnudārza 
pavārei ne īpaši padevās putras. tā parasti bija tāda, ka, 
apvēršot šķīvīti, pretēji visiem gravitācijas likumiem, put-
ra tā arī palika pie trauka, stingri pie pamatnes pielipusi 
masa. tāpēc daudzi bērni atteicās ēst putru, un es viņus 
lieliski sapratu. Slaviks apēda gandrīz visu.

Jautāju:

– tev garšo putra?

– Nē.

Atver muti, gremo, norij.

– Vai gribi vēl?

Pielieku pie mutes nākamo karoti.

– Nē.

Nē, taču labiem 
puisēniem viss ir 

jāapēd.

Nē, taču labiem 
puisēniem viss ir 

jāapēd.

Slavik, 
tev garšoja putra?
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Ja vecāki 
iedomājas, ka viņi 
bērna vietā zina 

visu, bērns ļoti ilgi 
neizpratīs savas 

vajadzības un tāpēc 
lūgs palīdzību.

Atver muti, gremo, norij.
– Ja nepatīk – vairs neēd! – es saku.

Slavikam izbrīnā iepletās acis. Viņš nezināja, ka arī tā 
var. Ka var gribēt un var negribēt. Ka pats var pieņemt lē-
mumu: apēst visu vai atstāt. Ka var skaļi pateikt savu izvē-
li. un ka pilnīgi iespējams: citi tavu izvēli sapratīs un ar to 
rēķināsies.

Ir kāda lieliska anekdote par vecākiem, 
kuri labāk par savu bērnu zina, kas viņam 
vajadzīgs.

– Petja, nāc tūlīt mājās!
– Mamm, es taču neesmu nosalis!
– Nē, tu esi izsalcis!

Iesākumā Slaviks izbaudīja jauno iespēju atteikties no 
ēdiena un dzēra tikai kompotu. Pēc tam jau prasīja papil-
du porciju, ja ēdiens garšoja, un pavisam mierīgi atstūma 
savu šķīvi, ja pusdienas nebija viņam pa prātam. tāpēc, 
ka ēdiens ir pilnīgi dabīga nepieciešamība. un izbadējies 
bērns vienmēr paēdīs pats.

Es esmu slinkā mamma. Man bija slinkums ilgstoši ba-
rot savus bērnus. Gada vecumā es rokā iedevu karoti un 
apsēdos blakus, lai paēstu arī pati. Pusotra gada vecumā 
mani bērni jau darbojās ar dakšiņu. Protams, līdz laikam, 
kad tika apgūtas patstāvīgas ēšanas prasmes, nācās maz-
gāt gan galdu, gan grīdu, gan pēc kārtējās ēdienreizes 
arī pašu bērnu. taču tā bija mana izvēle starp „slinkums  
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