
Norintiems pakeisti santykius su artimaisiais - Harriet Lernet. Pykčio šokis.
Pyktis yra tai, ką mes jaučiame. Jis neatsiranda be priežasties ir nusipelno mūsų pagarbos bei dėmesio. 
Visi turime teisę į tai, ką jaučiame, ir pyktis, žinoma, nėra išimtis. „Pyktis yra signalas, kurį verta 
išgirsti“, – rašo pripažinimą pelniusi garsi psichoterapeutė ir bendravimo specialistė dr. H. Lerner jau 
klasika tapusioje knygoje, kuri pirmą kartą išleista 1985 metais, tačiau iki šiol neprarado aktualumo 
nei tarp skaitytojų, nei tarp specialistų. Knyga išversta į keliasdešimt kalbų ir sulaukė daugiau nei 30 
skirtingų leidimų, jos parduota per 2 milijonus kopijų. „Pykčio šokis“ pakeitė daugybės žmonių 
mąstymą ir gyvenimą. Nors pyktis nusipelno mūsų dėmesio ir pagarbos, moterys labai dažnai 
linkusios jį nutylėti, visiškai neigti arba lieti tokiu būdu, kuris tik verčia jas jaustis bejėges. Šioje 
turiningoje ir vaizdžiai parašytoje knygoje autorė moko moteris atrasti tikrąsias savo pykčio priežastis 
ir panaudoti pyktį svarioms ir prasmingoms permainoms santykiuose su artimaisiais. „Pykčio šokio“ 
autorė teigia, kad dauguma mūsų problemų dėl pykčio kyla tada, kai mums tenka rinktis: ar išlaikyti 
santykius, ar būti savimi. Šioje knygoje rašoma, kaip turėti ir viena, ir kita. „Iš visų knygų moterims 
apie asmeninius santykius ir jų keitimą ši yra pati solidžiausia. Joje ras įkvėpimo visos moterys, kad ir 
kokio amžiaus būtų, kad ir kokį išsilavinimą ar gyvenimo patirtį turėtų.“ Peggy Papp, Ackermano 
šeimos terapijos institutas, Niujorkas

Alma J.S. Mieliauskienė. Vaikeli, būk geras!.. (pradinuko mamos patarėjas)

Sakoma, kad Dievas vaikais apdovanoja. Ir iš tiesų, tai yra pati didžiausia dovana. Tokia 
stebuklinga ir tokia neįtikėtinai svarbi, kad kartais net nebežinome... ką su ja veikti. Visi vaikai pagal 
savo žavumą ir nepaprastumą gali būti taip „išlaipsniuojami“: geri ir protingi vaikai, labai geri ir 
protingi vaikai ir mano vaikas (nors turėtume jų dešimt – kalbame apie kiekvieną jų atskirai). Tad 
jeigu vaikas, žvelgiantis į Tave su pasitikėjimu ir meile, dar nėra daugiau negu visa kita pasaulyje, 
reikėtų kuo skubiau patraukti rankas nuo savo vaiko, paslėpti visas savo pedagogikas ir tučtuojau 
savęs paklausti: ką turiu savyje keisti? Savyje. Neskubėkime perdirbti vaiko, kuris savo intelekto 
potencinėmis galimybėmis yra mums lygus, o mąstymo galia gerokai mus lenkia. Tie tūkstančiai 
„kabliukų“, kurių nesugebame nurankioti nuo vaiko pasaulį gožiančių šešėlių, virsta nesėkmių 
pabaisomis, subjaurojančiomis net ne vaikystę – visą vaiko gyvenimą, o mus gąsdinančiomis nevilties 
šiaurumu. Ir kai vaikui, tokiam, tokiam neklusniam, tokiam negabiam, tokiam užsispyrusiam, 
tokiam.... tokiam..., nebegali padėti niekas, tuomet - pagelbėti begali tik mama. Nes vaikas, net 
„kariaujantis“, pasąmonėj visada tiki, kad mama – teisi. Todėl kiekvienai mylinčiai mamai, žiūrinčiai 
ne į rezultatus vertinančią mokytoją, ne į pribraukytą sąsiuvinį, ne į apgailėtiną pažymių knygelę, bet 
vaikui į akis.

D. Ross Campbell ,,Kaip mylėti savo paauglį“ 

Vadovavimas savo vaikui paauglystėje gali būti jaudinanti, drąsi ir dažnai rizikinga patirtis. Dr. Rossas 
Campbellas įsitikinęs, kad šiuo laikotarpiu tėvai išgyvena didelių sunkumų, neįstengdami bendrauti su 
savo paaugliais. Dažnai klaidinga paauglystės samprata ir nerealistiniai lūkesčiai pastūmėja tėvus į 
nusivylimą. Dar labiau viską komplikuoja tai, jog iš tiesų mylintys savo vaikus ne visada geba išreikšti 
savo meilę taip, kad paaugliai jaustųsi tikrai mylimi ir suprantami. Knygoje „Kaip mylėti savo 
paauglį“ dr. Campbellas siūlo idėjų, padėsiančių susidaryti rimtą, pusiausvirą požiūrį į bendravimą su 
paaugliais.

http://www.patogupirkti.lt/Ross-Campbell-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Ross-Campbell-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Ross-Campbell-knygos/


D. Ross Campbell  „Kaip mylėti savo vaiką“

Vaikų auklėjimas yra sudėtingas uždavinys, todėl dauguma tėvų susiduria su dideliais sunkumais. Juos 
įveikti padės ši knyga, kurios tikslas – mokyti kryptingai dirbti norint sulaukti sėkmės auginant ir 
lavinant savo vaikus. Dr. Rosas Kempbelas atskleidžia jų emocinius poreikius ir pasiūlo tėvams būdų, 
kaip jie gali padėti savo vaikui pasijusti tikrai mylimam ir priimtam. Moko mylėti savo vaiką visomis 
ugdymo aplinkybėmis: nuo fizinio prisilietimo iki disciplinos, nuo pripažinimo iki dvasinio lavinimo.
Autorius tėvų nesigaili, bet ir nesmerkia, o greičiau padeda būti kitokiais – kur kas pažangesniais ir 
sėkmingesniais tėvais, vykdant nuostabią, bet bauginančią savo užduotį. Besąlygiška meilė, vaiko 
pyktis, drausmė ir kiti klausimai knygoje nagrinėjami paprastai ir suprantamai, siekiant parodyti, kokio 
požiūrio į vaikų auginimą ir auklėjimą apskritai reikėtų laikytis.

Gary Chapman , Ross Campbell  ,,Penkios vaikų meilės kalbos. Kaip išmokti vaiko meilės kalbą“

„Penkios meilės kalbos“ – tai savotiški meilės kalbų kursai tėvams, mokytojams ir kitiems žmonėms, 
mylintiems vaikus ir dirbančiais su jais. Ilgametė abiejų autorių šeimų konsultavimo patirtis, 
iliustruojama konkrečiais pasakojimais, bei išmintingi patarimai padės išreikšti meilę vaikui 
suprantama meilės kalba ir pateiks daug pasiūlymų, kaip būti gerais tėvais. 
Išmokime savo vaikams suprantama meilės kalba pasakyti „aš myliu tave“.
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