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W nowoczesnym podejsciu dr Tsabary do tematu rodzicielstwa,
dziecko posiada potencjal inicjowania u swoich rodzicow glebokich
poszukiwan na poziomie duszy oraz ich osobistej transformacji.

Dzieci nie stanowia juz tylko psychologicznej i duchowej spuscizny
rodzicow, ale funkcjonuja jako istoty wplywajace w bardzo wazny
sposob na ich rozwoj. Kiedy rodzice ucza sie wraz z dziecmi i sa na
nie otwarte, pojecia typu moc, kontrola czy dominacja przestaja byc
potrzebne, a glownym celem podrozy staje sie wzajemna zyczliwosc
oraz duchowe partnerstwo. Niestety, wielu rodzicow nieswiadomie

przekazuje swoim dzieciom nabyty bol psychologiczny i
emocjonalne traumy z przeszlosci, mimo ze swiadomie wcale nie

chca tak postepowac. Tradycyjne ksiazki dotyczace tematu
rodzicielstwa podaja mnostwo technik dotyczacych kontrolowania
dzieci oraz doraznych rozwiazan pewnych zaburzen, ktore maja byc

pomocne w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Dr Tsabary
podchodzi do tematu w odmienny sposob. Wedlug niej, dzieci

stanowia dla rodzicow zwierciadlo dawno zapomnianego ja. Rodzic
ktory zechce spojrzec w to lustro, zdobedzie mozliwosc zbudowania
relacji ze swoim wewnetrznym stanem pelni. Kiedy rodzic odnajdzie
juz droge do siebie, bedzie w stanie nawiazac prawdziwa wiez ze



swoim dzieckiem. Filary rodzicielskiego ego krusza sie wtedy, gdy
dzieki dziecku, rodzic otwiera sie na zdolnosc przenoszenia sie w
stan obecnosci.To nie jest jedna z tych setek ksiazek o wychowaniu,
w ktorej znajdziecie przerozne strategie behawioralne. Jesli jestes
rodzicem lub opiekunem i wyprobowales juz tego typu dorazne
techniki, z pewnoscia przyznasz, ze one nie dzialaja. Ksiazka

"Swiadomi rodzice" w bardzo prosty sposob wyjasnia, dlaczego tak
sie dzieje: zrodlem, z ktorego wyplywaja wszelkie problemy jest
nasza nieswiadomosc. Swiadome rodzicielstwo nie jest wszak dla
ludzi bojazliwych. Wymaga odwaznej pracy z tym, co lezy u zrodel
naszych emocjonalnych ran. Dzieki temu relacja z dziecmi wznosi
sie ku krolestwu swietosci, gdzie dzieci sa duchowymi partnerami, a

nawet przewodnikami, prowadzacymi nas do naszej wlasnej,
duchowej transformacji. Dopiero, gdy odwaznie otworzymy sie na
to, co nieznane, aby dokonac w sobie przemiany, wychowamy dzieci
na zdrowych i swiadomych ludzi. Kto nie zgodzi sie z zawartym w
ksiazce twierdzeniem, ze nasze pociechy zasluguja na rodzicow,

ktorzy zyja swiadomie? Dzielo dr Tsabary to "biblia" dla wszystkich
Rodzicow Terazniejszosci - rodzicow, ktorzy poswiecili sie

wychowywaniu Dzieci Przyszlosci. ~ Lana Rados - licencjonowany
doradca klinicznyW 2011 roku ksiazka zostala wyrozniona dwiema
prestizowymi nagrodami - Zloty Zwyciezca Nautilus Book Awards

oraz w kategorii ksiazek dla doroslych z tematyki -
rodzicielstwo/rozwoj osobisty - Nagroda Miedzynarodowego Portalu
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