
UVOD 

Vi i ja gradimo budućnost Hrvatske. Ne kao političari ili članovi vlade, nego kao roditelji koji 

odgajaju djecu. Naša će djeca jednog dana biti ljudi koji će upravljati ovom državom, te će 

izgrađivati i oblikovati budućnost na nama nezamisliv način. Kao roditelji znamo da su djeca 

najveće blago na svijetu i da u sebi kriju golem potencijal. Naša je roditeljska odgovornost 

odgojiti i izgraditi budući naraštaj. 

U ovoj knjizi govori se o izgradnji, ali ne kuće ili države, nego izgradnji djeteta. Mi 

smo kao roditelji odgovorni za odgoj svoje djece, a ipak imamo vrlo malo uputa i iskustva 

kako u tome biti uspješni. Ako ste kao mi, sigurno ste se suočili sa strahom i nesigurnošću i 

pitali se što dalje. Činjenica da u ruci držite ovu knjigu govori u prilog tome da želite saznati 

kako odgajati dijete. Dijete koje će biti zdravo u svim područjima života: tjelesnome, 

umnome, emocionalnome i duhovnom području. Možda ste odgojitelj ili profesor i zanima 

vas literatura koja govori o tome kako se odnositi prema djeci u učionici. Bilo da ste roditelji 

ili učitelji, imamo zajednički interes: odgojiti pouzdan i stabilan budući naraštaj, čiji se 

pripadnici odnose prema drugima s poštovanjem i ljubavlju, a ne sa strahom i mržnjom. 

Ovu smo knjigu napisali kao roditelji roditeljima, kao učitelji učiteljima i ona nije 

psihološki priručnik s odgovorima na aktualne psihološke probleme niti je filozofska rasprava 

o odgoju djece u ranom djetinjstvu. Ne smatramo se psiholozima ili filozofima. Fakultetski 

smo izobraženi profesori i stekli smo iskustvo u radu s djecom. Naš životni interes su djeca i 

zato ih imamo šestero! Pročitali smo mnogo knjiga o odgoju djece, a znanje koje smo stekli 

svakodnevno primjenjujemo i provjeravamo u radu s djecom. Ujedno, želimo pomoći ostalim 

roditeljima da razumiju koliko je važno od samog djetetova rođenja pravilno se odnositi 

prema njemu i odgajati ga. Upravo zato što znamo da to nije lako, želimo ohrabriti roditelje 

da budu ustrajni u odgoju svoje djece i želimo ponuditi rješenja problema koji se pojavljuju u 

braku i obitelji. Ne želimo vas navesti da mislite kako trebate biti savršeni roditelji jer takvi i 



ne postoje. Želimo vas potaknuti da budete roditelji koji razmišljaju. Razlika je u tome što 

savršen roditelj misli da zna odgovore na sva pitanja koja se tiču njegova djeteta, dok roditelj 

koji razmišlja uzima u obzir djetetovu osobnost i situaciju u kojoj se dijete našlo, te na 

temelju toga donosi odluku što je u danom trenutku najbolje za dijete. 

U knjizi se koristimo analogijom o izgradnji kuće da bismo slikovitije objasnili 

djetetov odgoj, jer i jedno i drugo zahtijeva planiranje, materijal, vrijeme i pažnju. Malokad 

izgradnja kuće započinje bez planova i nacrta, a ipak mnogi misle da će dijete odrasti i biti 

dobro odgojeno samo od sebe. S tim se nikako ne možemo složiti. Djeca su najveće 

bogatstvo svijeta i moramo se prema njima tako i odnositi. Svako društvo koje ne cijeni svoje 

buduće naraštaje osuđeno je na propast. Napraviti pogrešku i ne planirati zapravo je dobar 

plan za neuspjeh. Želimo pomoći roditeljima u izradi plana za uspješan odgoj djece. Isto tako 

želimo biti jasni kada rabimo analogiju o izgradnji kuće. Ne predlažemo vam hladan, 

proračunan i čisto matematički pristup odgoju djece. U knjizi se ne govori o tome kako 

odgojiti robota, ali nas zabrinjava činjenica da većina roditelja nema nikakav plan za odgoj 

svoje djece. 

Naposljetku, ova knjiga daje odgovor na dva jednostavna pitanja koja smo u 

djetinjstvu svi postavljali, svjesno ili nesvjesno. Odgovore koje smo pronašli ili za kojima još 

uvijek tragamo određuju naše postojanje. Koji odgovore na ta pitanja, nisu pronašli dok su 

bili djeca, provedu cijeli svoj život u emocionalnoj ili tjelesnoj potrazi za nečim 

neuhvatljivim kao što je duga. To je zato što život odraslih osoba postane previše složen da bi 

se moglo jednostavno odgovoriti na ta pitanja. Svakom djetetu je potreban odgovor na ova 

dva pitanja: "Voliš li me?" i "Mogu li ti vjerovati?" Kada dijete zna odgovore na ta dva 

pitanja, odrast će u sigurnu, samosvjesnu i zdravu osobu sposobnu živjeti u svijetu koji nas 

okružuje, voljeti druge ljude i odnositi se prema njima na prikladan način. 



Kao kršćani s teološkim znanjem i iskustvom želimo da znate da mudrost i načela za 

odgoj djece nalazimo u Bibliji, Božjoj riječi, te ih svakodnevno  primjenjujemo u obitelji. 

Međutim, želimo biti jasni u jednome. Knjiga sadrži puno primjera i praktičnih savjeta za 

odgoj djece, ali ne bismo vas htjeli navesti da mislite kako je riječ o doslovnoj primjeni 

onoga što piše u Bibliji. Na primjer, u Bibliji stoji zapovijed: "Budite ljubazni jedni prema 

drugima." U obitelji tu zapovijed primjenjujemo u igri s djecom. Kada se hrvamo, prevrćemo 

ili škakljamo, to može biti veoma zabavno, ali katkad djeci postane naporno. Kada bilo koje 

dijete želi da se prestanemo tako igrati, kaže: "Molim te, prestani", i igra prestaje. Također, 

kada se djeca međusobno igraju i kada jedno dijete gnjavi drugo da učini ono što ne želi, oni 

jednostavno kažu: "Molim te, prestani, ne želim se igrati." To smo počeli primjenjivati jer 

smo primijetili da je djeci potreban način kojim će izraziti da im je zaista dosta a da i odrasli i 

djeca to shvate ozbiljno. To je samo jedan od načina na koji naša obitelj primjenjuje biblijsko 

načelo ljubaznosti. Onovrijedi i za vašu obitelj, ali način na koji ćete ga primjenjivati može 

biti različit. 

Na kraju svakog poglavlja su pitanja koja će vam pomoći da ocijenite kakva je vaša 

obitelj. Želimo vas potaknuti da razmislite o tim pitanjima i da ih uporabite u 

razgovoru sa supružnikom. Nadamo se da će vam ova knjiga pomoći u izradi 

jedinstvenog i opsežnog plana za odgoj vašeg djeteta i da ćete utjecati ne samo na svoje 

dijete nego i na buduće naraštaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRVO POGLAVLJE – IZGRAĐIVANJE DJETETA 

ILI: KAKO IZGRAĐIVATI SVOJE DIJETE 

 

Građevinareva priča ili: Priča građevinskog poduzetnika 

 

Nenad je rekao kumu da se moraju odmah vidjeti i da mu telefonski ne može reći 

zašto. Danijel je dobro poznavao prijatelja, a nervoza i žurba u njegovu glasu samo su mu 

potvrdili da je taj dan konačno došao. Ironično je kako mali problemi koji se godinama ne 

rješavaju postanu velikima kada se pojave posljedice. Upozoravajuće svjetlo na kontrolnoj 

ploči Nenadove savjesti godinama je svijetlilo. Danijel je znao da je naposljetku stigao dan 

kada se godinama skupljana upozorenja više ne mogu zanemarivati. 

Nenad je stigao u kafić razgovarajući mobitelom. Prije nego što je pozdravio 

prijatelja, desetak minuta vodio je poslovni razgovor. Kao građevinskom poduzetniku, 

mobitel mu je bio prijeko potreban za davanje uputa i naredbi svojim zaposlenicima. 

Naposljetku je sjeo za stol i odmah prešao na stvar. Žalio se na svoju ženu i tri kćeri. Njegove 

su kćeri srednjoškolke i nikako se nije slagao s njima. Bio je siguran da su se žena i kćeri 

urotile protiv njega i da ga žele poslati na kardiološki odjel neke bolnice. Žena, djeca! Žena, 

djeca! 

Sigurno je zaslužio medalju jer živi s njima toliko dugo! Izluđivale su ga i zbog njih 

će sigurno dobiti slom živaca. Iskrsnuo je problem - jedna od kćeri uhićena je. Platio je 

odvjetniku da se pobrine za pravne probleme, a Danijel se trebao pobrinuti za moralne. 

Nenad je pokušavao obiteljske probleme prebaciti na nekoga drugoga. Danijel ga je 

strpljivo slušao i zatim ga upitao: "Što namjeravaš učiniti? Jesi li već što poduzeo?" Nenad je 

promiješao kavu i promrmljao: "Ne znam. Još ništa..." Da mu je tko postavio to pitanje za sve 

probleme koje je kao otac morao rješavati dok su njegova djeca odrastala, odgovor bi bio 



jednak. Probleme vezane za odgoj djece Nenad je prebacivao na ženu, kuma ili ih je ignorirao 

i nadao se da će se riješiti sami od sebe. 

Tada je Danijel naglo promijenio temu i počeo se raspitivati o Nenadovu poslu. 

Upitao ga je: "Kako se gradi kuća?" Iznenadivši se pitanjem, Nenad ga je začuđeno pogledao 

i polako počeo opisivati proces izgradnje. Najprije se izrade nacrti i planovi, zatim se kupi 

materijal, postave se dobri temelji i tada može početi gradnja u visinu. Nenad je bio na 

području koje je dobro poznavao i pričao je polako i sigurno. Kada je završio, Danijel je opet 

naglo promijenio temu i upitao: "Jesi li ikada napravio plan za izgradnju karaktera svoje 

djece? Jesi li razmišljao na kakvom ćeš temelju izgrađivati njihove živote? Kakav ćeš 

materijal upotrijebiti u njihovu odgoju? Jesi li izabrao najbolje prozore i vrata kroz koje će 

tvoja djeca iskusiti svijet koji ih okružuje? Jesi li razmišljao o izolaciji koju ćeš  

postaviti da ih zaštitiš od opasnosti?" Nenad je šutio i zurio u kavu. Tu i tamo vodio je djecu 

u crkvu i plaćao im privatne učitelje da bi bili odlični učenici, ali to je bilo sve čega se mogao 

sjetiti. Bilo je jasno da Nenad i njegova žena nisu razmišljali o odgoju svoje djece niti ga 

planirali. 

Da je taj građevinar primijenio načela izgradnje kuće na odgoj svoje djece, ne bi bio 

nezadovoljan i jadan, a njegova kći ne bi bila u zatvoru. Sada je bio primoran rušiti loše 

izgrađen objekt da bi ga mogao barem donekle popraviti, a to će ga emocionalno i fizički 

skupo stajati. 

 

KAKO TO MISLITE, "IZGRAĐIVATI DIJETE"? 

 

Prije nego što započnete bilo kakvu "izgradnju", morate unaprijed znati koji je vaš cilj 

i što želite postići. Unaprijed trebate razmisliti o cijeni koju ćete platiti da biste postigli što 

želite. To ne znači da određujemo tko će ili što naše dijete postati, nego kakva osoba želimo 



da bude. Hoće li biti obzirna ili ohola, ljubazna ili suzdržana, osoba kojoj je stalo do drugih ili 

njima samo manipulira, osoba koja je sebična ili koja misli i na potrebe drugih... 

Potrebno je mnogo truda i vremena za ugradnju svih tih pozitivnih osobina u djetetov 

karakter. Međutim, ako već unaprijed znate što želite i imate plan kako to i ostvariti, tada 

barem donekle možete biti sigurni da nećete odustati kada se pojave teškoće. Isto tako, kada 

djeca vjeruju da mama i tata znaju što čine te da imaju jasne i sigurne planove za budućnost, 

neće biti zabrinuti i vjerovat će da njihovi roditelji čine ono što je za njih najbolje. Ako imate 

plan, nećete se naći u prilici da se pitate: "A što sada?" Umjesto toga, znat ćete koje će sve 

vještine i karakterne osobine biti potrebne vašoj djeci kada se više ne budete brinuli o njima. 

Predlažemo li vam "čarobnu odgojnu formulu", prema kojoj jednostavno idete korak po 

korak, i evo, odgojili ste savršeno dijete? Naravno da ne. Svi znamo da ne postoji formula po 

kojoj se odgajaju djeca, ali ipak trebate razmisliti o ovome: plan koji imate za odgoj djeteta 

prisiljava vas da unaprijed razmišljate o djetetovu karakteru i o tome da je ono toliko 

jedinstveno da se ne možete odgajati prema formuli. Djeca su jedinstvene osobe i dok ih 

odgajamo, trebamo uzimati u obzir njihov karakter, temperament i nadarenost, što se 

razlikuje od djeteta do djeteta. Naposljetku, prema odgojnom planu kao roditelji smo 

odgovorni da stojimo iza svojih riječi i svega što djecu učimo. Djecu ne možete lako 

prevariti; oni će se ponašati u skladu s onime što ih učimo, ali još više u skladu s onime što 

vide u našim životima. 

 

 

IZRADA PLANA 

Jednom smo pitali skupinu roditelja što žele za svoju djecu kada odrastu. Ogorčeni je 

otac odrasle djece rekao: "Želim samo da se odsele." Postavili smo i sebi to pitanje, a naš je 



odgovor sadržavao neke od ideja koje smo čuli od drugih roditelja. Ovo je samo dio onoga 

što želimo za svoju djecu: 

Fizičko područje: da budu sposobni za samostalan život, da znaju kuhati, pospremati, prati i 

glačati, plivati, voziti auto, da se znaju brinuti o sebi (zdravo se hraniti i redovito vježbati), da 

se znaju pristojno obući. 

Mentalno područje: da vole učiti, da kritički razmišljaju, da imaju široku opću kulturu, da 

znaju izraziti svoje misli i ideje, da budu odlučni. 

Duhovno područje: da žele imati osoban odnos s Bogom, da znaju proučavati Bibliju, da 

znaju kako se nositi s grijehom i kako prihvatiti oproštenje. 

Emocionalno područje: da vole i da budu voljeni, da budu svjesni svojih mana i vrlina, da 

se znaju samodisciplinirati, da imaju samopouzdanja, da se znaju nasmijati vlastitim 

pogreškama i neuspjesima, da znaju hrabro braniti svoje mišljenje čak i ako ih nitko drugi u 

tome ne podupire. 

Odnosi s drugim ljudima: da znaju razviti čvrsta prijateljstva, pozorno slušati, rješavati 

sukobe, da znaju oprostiti kada su pozlijeđeni i da se znaju odreći svojih prava za dobrobit 

drugih, da budu ljubazni i srdačni prema drugima te da budu iskreni. 

Financijsko područje: da nisu lijeni te da jednog dana budu sposobni brinuti se za svoju 

obitelj, da znaju kako štedjeti i kako pravilno rasporediti svoje prihode, da budu darežljivi. 

 

To nije veoma opsežan popis karakternih osobina i vještina koje neka osoba može 

posjedovati, ali se nadamo da smo vam razjasnili što mislimo kada kažemo da valja 

izgrađivati djetetov karakter. Ako iz ove knjige želite izvući najbolje, predlažemo da 

napravite popis osobina koje želite za svoje dijete. Vaš popis neka sadržava navedena 

područja. Pošto to napravite, spremite popis u knjigu i s vremena na vrijeme podsjetite se što 

ste napisali. Razmišljajte kako te vrline ugraditi u djetetov karakter. To neće biti lako jer 



zahtijeva puno vremena, truda i nećete uvijek uspjeti u onome što želite. Ipak, to vas ne treba 

obeshrabriti jer ako ništa ne planirate, ništa nećete ni postići. Zato planirajte i postavite 

ciljeve za svoje dijete pa ćete vidjeti da se barem nešto od toga ostvarilo. 

 

Roditeljske uloge 

Izgradnja kuće, a tako i izgradnja dječjeg karaktera zahtijeva plan, dosjetljivost, novac i 

vrijeme, da dijete može prkositi životnim olujama. Međutim, djeca su dinamična, imaju svoju 

volju i njihov je odgoj izazov roditeljima jer se mijenjaju iz dana u dan i potrebna im je 

poticajna okolina u kojoj će se razvijati. Od rođenja pa do dvadeset druge godine djeca 

prolaze nekoliko razdoblja i u svakome od tih razdoblja uloga je roditelja drugačija. Na 

primjer, neka je majka izjavila da želi biti prijateljicom svojoj djeci i bilo joj je teško ukoriti 

četverogodišnju djevojčicu jer je nije željela naljutiti. I naš je cilj prijateljstvo s djecom kada 

odrastu, ali ta majka nije odabrala pravo vrijeme za to. Kao što ne možete bojiti zidove, 

postaviti temelj niti graditi bez planiranja, tako ne možete biti prijateljem svojoj djeci dok ne 

odrastu. Uloga roditelja mijenja se s odrastanjem i sazrijevanjem djece. Kada dođu na svijet, 

mi smo njihovi zaštitnici/vladari, nakon toga postajemo učitelji, zatim treneri, i naposljetku 

prijatelji. 

 

Zaštitnik/vladar ( od rođenja do pete godine) 

 

Kada kažemo zaštitnik/vladar, smatramo da je vaša roditeljska odgovornost  zaštita djeteta od 

gladi, hladnoće, ozljeda, bilo kakvih loših utjecaja ili čak vas samih. Kada je naš trogodišnji 

sin stajao na rubu balkonske ograde i spremao se skočiti i poletjeti kao supermen, naša je 

odgovornost bila da ga u tome spriječimo. U tom trenutku morali smo ga zaštititi od njega 

samoga. Vaš je cilj u ovom razdoblju pružiti djetetu okruženje u kojemu će se osjećati 



voljeno, sigurno i zaštićeno. Ono će tada znati da vam može vjerovati. Vi ste ti koji se brinete 

za djetetove potrebe, iskazujete mu ljubav, uspostavljate svakodnevnu rutinu i ohrabrujete ga. 

Također, uspostavljanje povjerenja znači da vaše dijete zna da ako nije poslušno, zbog toga 

će snositi određene posljedice. U ovom razdoblju dijete se osjeća sigurno ako zna koje su 

postavljene granice i što će se dogoditi ako ih prijeđe. Ono uči da su njegovi roditelji 

dosljedni i da im se može vjerovati. Istraživanja pokazuju da se djetetova osobnost i stajalište 

prema roditeljima oblikuju do pete godine života. Ako vaše dijete do tada ne reagira na vaš 

autoritet, to će vam biti teže podučavati ga i odgajati nakon pete godine. 

 

Učitelj (od šeste do jedanaeste godine) 

 

To je zanimljivo i uzbudljivo razdoblje u životu vašeg djeteta jer ga imate priliku podučavati 

o svemu što ga okružuje. Kada dijete zna da ga volite, štitite i da vam može vjerovati, slušat 

će dok ga podučavate u različitim životnim prilikama i vjerovat će da mama i tata imaju 

odgovore na pitanja koja ga zanimaju. Kao što u školi uči činjenice iz matematike ili prirode, 

tako će od vas naučiti o emocionalnoj sigurnosti, kako se odnositi prema drugim ljudima, 

kako rješavati sukobe, kako čuvati tajne, kako biti vjeran prijatelj, kako se boriti protiv 

nepravde, kako biti vođa u skupini i kako slijediti druge. Ovisno o prethodno postavljenim 

ciljevima za vaše dijete, u ovom ga razdoblju počinjete podučavati i oblikovati njegov 

karakter. 

Jedan od najvažnijih ciljeva koje smo postavili za svoju djecu je da imaju osoban odnos s 

Bogom. Tako im, dok su još bebe, počnemo pjevati pjesme o Bogu i moliti se za svakoga od 

njih prije spavanja. Kada porastu, pričamo im biblijske priče i izvodimo male igrokaze da bi 

im te priče bile što stvarnije i zabavnije. Kada nauče čitati, kupimo im Bibliju i odvajamo 

vrijeme da je skupa  s njima čitamo. Kada imaju teškoća s braćom i sestrama ili s drugom 



djecom, s pomoću biblijskih priča  podučavamo ih kako Bog želi da se ponašamo prema 

drugim ljudima. Jackson, naš šestogodišnji sin, jednom je prisustvovao tučnjavi djece iz 

susjedstva. Kada se vratio doma, ovako nas je izvijestio o tučnjavi: "Joj, mislim da Isus to ne 

bi učinio!" 

Uloga učitelja u životu naše djece omogućava nam da ih ispravljamo kada vidimo da rade što 

pogrešno te da im pomognemo to ispraviti. I zvuk škripanja kredom po ploči ugodniji nam je 

od dječjeg cmizdrenja. Kada bilo koje od djece cmizdreći traži štogod od nas, kažemo mu da 

prestane i ustrajemo u tome. Nakon toga zamolimo dijete da iziđe iz prostorije i da se 

ponovno vrati unutra te da pokuša normalnim tonom glasa zamoliti što mu je potrebno. 

Dijete:" Mamaaaaaaaaaaaa! Mamaaaaaaaa! Ja sam se htio igrati s tom igračkom, a on ju je 

uzeo! Reci mu, reci mu da mi je vrati!" 

Mama: "Što? Nešto si me pitao? Nisam te dobro čula jer cmizdriš. Moje uši jednostavno ne 

čuju kada cmizdriš. Sada prestani cmizdriti, iziđi iz ove prostorije i kada se vratiš, pokušaj 

normalnim tonom glasa razgovarati sa mnom. Tada ću čuti sve što govoriš." 

Jeste li iz ovog primjera razumjeli o čemu govorimo? Tako se djeca podučavaju u 

svakodnevnim prilikama kada nam postavljaju pitanja, nešto pričaju ili kada se ne ponašaju 

primjereno. Takve nam prilike daju slobodu da ih ispravljamo i budemo njihovi učitelji. 

 

Trener (od 12. do –22. godine) 

 

U ovom razdoblju nismo više zaštitnici/vladari, iako ih još uvijek štitimo; nismo više njihovi 

najvažniji učitelji, iako ih još podučavamo. Sada smo treneri. I dalje izgrađujemo svoje dijete 

podučavajući ga, ali sada ono donosi odluke. Kao treneri možemo ih ohrabrivati, savjetovati 

kako će igrati ili odrediti time-out da bismo se pregrupirali ili promijenili strategiju, ali naša 

djeca sama igraju životnu igru. I dalje smo aktivni sudionici u njihovim životima, ali naša 



strategija nije više ispravljanje pogrešnog ponašanja i loše donesenih odluka, nego razgovor o 

posljedicama tih odluka te što su trebali napraviti drugačije. Dopuštamo da djeca iskuse 

posljedice loše donesenih odluka (unutar razumnih i sigurnih granica) i pomažemo im da vide 

u čemu su pogriješili da  to  ubuduće ne ponavljaju. Također im pomažemo da sami odluče 

što žele postići, da si postave cilj te da uspješno ostvare ono što su zamislili. 

Sjetite se da je odgoj djece proces izgradnje. Ako je vaš odnos s djetetom pun ljubavi i ako 

ono od početka zna da vam može vjerovati te da ste vi autoritet u njegovu životu, tada će vam 

dopustiti da ga podučavate. 

 

Prijatelji (od 23. godine nadalje) 

 

To je razdoblje vrhunac našeg rada - biti stariji i mudriji prijatelj svoje djece. Roditelj prijatelj 

je u stanju reći: "Volim te, prihvaćam te i vjerujem u tebe. Ako trebaš moj savjet, dobit ćeš 

ga, saslušat ću te i reći ti što mislim kada ti je potreban drugačiji pogled na stvari, te ću i dalje 

biti uzor dobrog muža/oca odnosno žene/majke." Više nemamo ulogu vladara/zaštitnika, 

učitelja ili trenera. Sada možemo doživotno biti prijatelji. 1 

 

Kakvo naslijeđee ostavljate svojoj djeci 

 

Tomislav i Hrvoje dva su mlada čovjeka i potječu iz sličnih obitelji. Tomislavov otac je puno 

radio da bi svojoj obitelji osigurao sve što im je potrebno, pa čak i više od toga. Bio je 

električar po zanimanju i uz stalan posao dodatno je radio za susjede, prijatelje i poznanike. 

Tomislav je uvijek nastojao pridobiti pažnju svojega oca, ali je on malokad imao vremena za 

njega. Otac je mnogo toga dobronamjerno obećavao Tomislavu, ali bi gotovo uvijek 

iskrsnulo nešto važnije i on ne bi održao dano obećanje. Odlazak na pecanje  bilo je jedno od 



tih obećanja. Tomislav je često pravio planove za pecanje s ocem: razmišljao je što sve želi 

ponijeti na pecanje, kako će u vrtu iskopati najbolje crve za mamac i o čemu će razgovarati s 

tatom dok budu pecali. Kada bi došao dan odlaska na pecanje, Tomislavov otac je imao 

važnijeg posla i odgodio bi pecanje za idući put. No jednoga nedjeljnog jutra Tomislav je 

odlučio da ga ništa neće spriječiti da ode s tatom na pecanje. Rano je ustao, probudio tatu, 

spremio doručak i uzeo sve potrebne stvari za pecanje da odmah mogu krenuti. Kada su stigli 

na rijeku, pecali su pola sata u tišini. Tada je otac rekao Tomislavu da bi trebali poći doma jer 

taj dan mora završiti neke važne poslove. Tomislav je u tišini pratio oca i sjeća se trenutka 

kada je otac odložio ribički pribor, uzeo kutiju s alatom i otišao raditi kod susjeda. Tomislav 

se jasno sjeća tog dana: "To je bio najljepši, ali i najgori dan mog života. Konačno sam otišao 

na pecanje s ocem, ali sam naučio gorku lekciju da ocu samo smetam jer mu je posao važniji 

od mene." 

Hrvojev je otac također puno radio, ali je odlučio da neće dopustiti da ga posao odvuče od 

sina. Provodio je vrijeme s Hrvojem i držao dana obećanja čak i kada je to značilo da će 

spavati nekoliko sati manje. Hrvoje o ocu govori s poštovanjem i ljubavlju i sjeća se kako je 

uživao u vremenu provedenom s njim. Znao je da njegov otac puno radi da bi se mogao 

brinuti za obitelj i da je zbog posla često umoran i napet, ali ga je cijenio jer je nalazio 

vremena za njega. "Kada budem imao djecu, nadam se da ću ih voljeti kao što je moj otac 

mene volio." 

 

Ti očevi izgrađivali su živote svoje djece, ali je konačan rezultat njihova rada različit. Dok 

razmišljate o svojim roditeljskim vještinama i željama, još jedan put razmotrite ciljeve koje 

ste postavili za svoje dijete i koja je trenutno vaša uloga u životu vaše djece. 



Ako ste osmislili plan za svoje dijete i ako je vaša roditeljska uloga primjerena djetetovoj 

dobi, tada ćete sa sigurnošću moći odgovoriti na dva najvažnija pitanja koja će vam dijete 

postaviti: "Voliš li me?" i "Mogu li ti vjerovati?" 

 

1. POGLAVLJE 

 

1. Na kojim temeljima želite izgraditi svoju obitelj? Imate li plan izgradnje? 

2. Kakve osobine želite vidjeti u karakteru djeteta na   mentalnom, fizičkom, 

emocionalnom, društvenom i financijskom području kada ono odraste? 

3. Koji su vaši odgojni ciljevi? 

4. Koja je vaša trenutna uloga u djetetovom odgoju? Što mu je od roditelja najpotrebnije 

u sadašnjem razdoblju njegova života? 

 

 


