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Osiem zasad naturalnego
rodzicielstwa.

Rodzicielstwo bliskości - 7 filarów  
budowania bliskiej relacji z dzieckiem.

Kiedy rodzi się matka
- naturalnie o połogu.

Mity na temat
karmienia piersią.

Pieluchy jednorazowe
czy wielorazowe?

Ekologiczna
wyprawka.

Rodzaje pieluszek wielorazowych
- co wybrać?

Pranie pieluszek
wielorazowych.

Być tatą - o współczesnej 
roli ojca.

Noszenie dzieci
- chusty i nosidła.

Czy małe dziecko potrzebuje 
kosmetyków?

Kosmetyki DIY

BLW – bobas lubi wybór
czy bobas lubi wyrzucać?

Minimalizm
wychowania.

Dziesięć sposobów, aby twój 
dom był bardziej eko.
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Wstęp

 Kiedy nasi rodzice spodziewali się dzieci, nie musieli odpowiadać sobie na zbyt wiele pytań. 
Nie było tak wielu możliwych ścieżek. Wiadomo było co oznacza bycie mamą i z jakimi obowiązkami 
się to wiąże. Również bycie tatą było raczej powodem do dumy, niż do analizowania roli w życiu 
dziecka oraz możliwego podziału domowych obowiązków. 
 Wiadomo było czym karmić niemowlę, jak pieluchować i ubierać. Wybór produktów 
dla dzieci nie był zbyt duży, nie istniało więc ryzyko kupienia zbyt wielu zabawek i akcesoriów.  
Nie trzeba było wybierać kremu czy szamponu spośród 100 różnych kosmetyków. Dobre było to, 
co było dostępne. 

 Na przestrzeni życia jednego tylko pokolenia bardzo wiele rzeczy uległo zmianie. Nasze 
role jako partnerów i rodziców ewoluowały. Sklepowe półki uginają się pod ciężarem dziecięcych 
gadżetów, kosmetyków, zabawek i akcesoriów. Żeby spróbować wszystkich dostępnych opcji 
nie wystarczyłoby dziesięciorga dzieci. Tymczasem w oparciu o naszą intuicję, dostępną wiedzę  
i poglądy musimy podejmować decyzje, które ukształtują przyszłość naszego dziecka, wpłyną na 
jego zdrowie i na nasze życie rodzinne. 

 Jeśli sięgnęłaś lub sięgnąłeś po tego ebooka, prawdopodobnie zaciekawił cię nurt  
określany często mianem rodzicielstwa naturalnego. Nie znajdziesz tutaj informacji o sztucznych 
mieszankach mlecznych, butelkach, smoczkach, przeglądu grających zabawek ani technik 
dyscyplinowania dziecka. Jeśli jednak:

• kochasz to, co proste i użyteczne,
• doceniasz źródło zdrowia i mądrości jakim jest natura,
• dobro dziecka utożsamiasz z kochającą się rodziną, żyjącą w harmonii, bliskości i wzajemnym 

szacunku, 
• zastanawiasz się dwa razy zanim włożysz do ust to, co chociaż jadalne, z trudem można 

nazwać pożywieniem, 
to w kolejnych rozdziałach tego ebooka znajdziesz odpowiedzi na wiele nurtujących cię być może 
pytań. Dzięki lekturze, dowiesz się czym zastąpić popularne marketowe pieluszki i kosmetyki, 
dlaczego warto karmić piersią i jak naturalnie rozszerzać dietę dziecka. Przeczytasz o tym, że obecny 
i zaangażowany tata jest wart więcej niż wszystkie zabawki świata, oraz o tym, że nie da się rozpieścić 
dziecka nosząc je i tuląc w ramionach. 

      Życzymy ci udanej lektury i wielu cennych wniosków. 

        Redakcja przy Ulicy Ekologicznej
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 Naturalne rodzicielstwo to wychowanie, które polega na 
prawidłowym rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb dziecka,  
a także wspieraniu go w samodzielnym rozwoju. 
 Oto osiem zasad które będą  wspierać twoją relację  
z dzieckiem każdego dnia:  
1. Nie ma idealnych rodziców 

Dobrych rodziców od złych odróżnia nie to, że ci pierwsi nie 
popełniają błędów, lecz to, co z tymi błędami robią.

2. Dawaj przykład i akceptuj swoje dziecko 
Dzieci dużo łatwiej robią to, co widzą, że robią ich rodzice 
niż to, co rodzice mówią im, że powinny robić. Oprócz 
dobrego przykładu dziecku do rozwoju niezbędna jest twoja 
akceptacja.

3. Dziecko to też człowiek, tylko mały 
Traktuj swoje dziecko tak, jak sam chciałbyś być traktowany. 

4. Najważniejsze, to poczucie bezpieczeństwa!  
To właśnie jest podstawa dobrego rozwoju każdego dziecka.

5. Pozwól dziecku na samodzielność 
Pozwól dziecku samodzielnie odkrywać świat i popełniać jego 
błędy. Własne doświadczenie to zupełnie co innego,  
niż wysłuchane od rodzica ostrzeżenia.

6. Każde dziecko jest inne 
Pozwól mu być sobą, bo tylko w ten sposób może rozwijać 
własny potencjał.

7. Dziecko wie, co mu jest potrzebne do rozwoju 
Uważna obserwacja jest dużo lepszym rozwiązaniem niż chęć 
zmieniania go i kształtowania według własnych wizji. 

8. Podstawowym sposobem rozwoju jest dojrzewanie 
Pozwól dziecku przeżywać każdy etap swojego rozwoju 
według jego potrzeb. Nabycie przez niego nowych zdolności 
będzie źródłem olbrzymiej satysfakcji i radości dla was 
wszystkich.

Osiem zasad naturalnego 
rodzicielstwa.
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Rodzicielstwo bliskości
- 7 filarów budowania bliskiejrelacji z dzieckiem.

 “Rodzicielstwo, w kilku słowach, to dawanie swoim dzieciom wszystkiego, co potrzebne, 
by powiodło im się w życiu” napisał być może najbardziej znany pediatra na świecie, William Sears. 
Wraz z żoną Martą wychował on ośmioro dzieci. W oparciu o bogate doświadczenia prywatne, 
oraz wieloletnią praktykę medyczną zapoczątkował nurt określany mianem Rodzicielstwo Bliskości. 

 Rodzicielstwo Bliskości jak tłumaczy Sears nie jest niczym nowym, ani wymyślonym przez 
niego. Jest ono zbiorem naturalnych zachowań jakie przejawialibyśmy względem dzieci gdyby nie 
ograniczały nas społecznie narzucone oczekiwania i niekorzystne wzorce. “To taki sposób opieki, 
dzięki któremu i rodzice i ich dzieci będą mogli pokazać to, co w nich najlepsze”. 
Być może właśnie teraz spodziewasz się dziecka, które niebawem ma przyjść na świat. Może jesteś 
młodym rodzicem, który próbuje uporać się ze zmęczeniem i mieszanymi uczuciami jakie często 
towarzyszą pierwszym miesiącom opieki nad niemowlakiem. Być może masz już jedno, lub więcej  
dzieci i przygotowujesz się do narodzin kolejnego potomka lub wnuka. 

 W każdej z tych sytuacji, a także w wielu innych prawdopodobnie przyda ci kilka wskazówek 
od doktora Sears’a dzięki którym łatwiej będzie ci zaufać sobie i swoim instynktom oraz uniknąć 
wpływów nachalnych doradców. Rodzicielstwo Bliskości pomoże ci stać się pewną siebie mamą, 
empatycznym i czułym tatą albo wspierającą babcią. Budowanie relacji z dzieckiem i troszczenie 
się zarazem o własne potrzeby będzie doświadczeniem, które ukształtuje was oboje na całe życie. 
A teraz do rzeczy. Poznaj siedem filarów Rodzicielstwa Bliskości.   
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Bądź blisko od porodu.
 Do niedawna było to ewenementem, że można mieć kontakt z dzieckiem już kilka sekund 
po porodzie. Tymczasem, jest to zachowanie zupełnie naturalne i pożądane. Dla dziecka bliski 
kontakt z rodzicem ważny jest od pierwszych chwil życia po drugiej strony brzucha. Dziecko nie 
czuje się  jeszcze odrębnym bytem. Wszystko co zna, to bliskość rodziców - bicie serca i ciepło 
mamy, głos i dotyk taty. 
 Jeśli tylko stan zdrowia mamy lub dziecka nie jest przeciwwskazaniem, skorzystaj z czasu zaraz 
po narodzinach. Niech upłynie wam on na kontakcie skóra do skóry, bliskości i nawiązywaniu więzi. 
To najlepszy czas na poznawanie się. Przy fizjologicznym porodzie  bez komplikacji i powikłań, 
zazwyczaj wszystkie czynności pielęgnacyjne i medyczne mogą poczekać nawet kilka godzin. Jeśli 
mama ze względu na własne zdrowie nie może zapewnić dziecku bliskości od pierwszych chwil 
życia, z powodzeniem może ją zastąpić tata.  

Słuchaj płaczu swojego dziecka.
 Myli się ten kto sądzi, że dziecko zawsze płacze tak samo. Chociaż maluch nie umie jeszcze 
mówić, od pierwszych chwil życia poprzez gesty, dźwięki i inne sygnały wyraża swoje potrzeby. 
Niektóre z zachowań dziecka nie trudno odczytać. Uśmiech, przenikliwe spojrzenie, wyciągnięte 
rączki łatwo zinterpretować, bo ich przekaz jest pozytywny - oznacza zadowolenie, poczucie 
bezpieczeństwa, chęć kontaktu. Kiedy jednak dziecko zaczyna płakać, młodzi rodzice zaczynają 
czuć się niepewnie. 

 Nie musi tak być. Przede wszystkim, kiedy dziecko płacze, weź je na ręce. Doprawdy 
trudno zrozumieć skąd wziął się  pomysł na pozostawienie płaczącego niemowlęcia samemu 
sobie. Pamiętaj, że dziecko jest od ciebie w pełni zależne i z całą pewnością to właśnie na twoją 
pomoc liczy kiedy płacze. Obserwuj płacz. Piskliwy, trudny do ukojenia może oznaczać, że dziecko 
coś boli. Donośny lecz krótkotrwały może być oznaką strachu. Stękanie, przechodzące w płacz 
przypominający mruczenie jest zapewne sygnałem, że pora położyć dziecko spać. Jeszcze 
inaczej niemowlę pokaże ci, że jest głodne lub ma mokro. Wychwytuj subtelne sygnały zanim,  
w odpowiedzi na brak twojej reakcji dziecko przejdzie do fazy przeraźliwego płaczu trudnego  
do ukojenia, z którego już raczej niczego konkretnego się nie dowiesz.  

Siedem filarów
Rodzicielstwa Bliskosci:

1

2
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Nie ma 
idealnych rodziców,
ale uczmy sie na 
bledach-

“

“
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Karm piersią.
 Karmienie daje ogromne korzyści mamie i dziecku. Naukowo potwierdzono w wielu 
badaniach, że mleko mamy jest najlepszym możliwym pokarmem dla  małego dziecka, któremu 
mleko modyfikowane nigdy nie dorówna. Dziecko jedzące naturalny pokarm cieszy się lepszym 
zdrowiem i lepiej się rozwija. Nawet jeśli z jakiegoś powodu nie możesz karmić piersią, zadbaj o to, 
aby w czasie karmienia butelką twoje dziecko pozostawało w bliskim kontakcie z tobą, przytulone 
tak, jak miałoby to miejsce podczas ssania piersi. Skup się w tym czasie na dziecku, kultywujcie te 
cenne chwile we dwoje. Zbliżą was one do siebie na całe życie. Czasem jednak z różnych powodów 
- często mimo olbrzymich chęci i starań ze strony mamy - karmienie piersią się nie udaje.  Pamiętaj, 
że to mama zapewnia dziecku poczucie bliskości i bezpieczeństwa, a mamą jest się niezależnie od 
sposobu karmienia!
 Więcej o karmieniu piersią przeczytasz w rozdziale pt. “Mity na temat karmienia piersią”. 

Śpij przy dziecku.
 Pytaniem, które prawdopodobnie najbardziej irytuje młodych rodziców jest życzliwe: “Czy 
przesypia już całe noce?”. Niektórzy rodzice, w miarę jak ich dziecko rośnie, zaczynają nabierać 
przekonania, że już nigdy w życiu nie prześpią całej nocy. Maluch śpi słodko tak długo jak jest 
przytulony do piersi lub kołysany w ramionach. Odłożony do łóżeczka natychmiast się budzi i nie 
przestaje płakać aż do chwili, gdy znów znajdzie się przy piersi lub w ramionach mamy. 

 Jeśli ta sytuacja dotyczy właśnie ciebie, spróbuj spać przy swoim dzieckiem. Możesz w tym 
celu dosunąć łóżeczko do twojego łóżka lub położyć dziecko spać przytulone do ciebie. Być może 
dzięki temu po raz pierwszy od dłuższego czasu uda ci się porządnie odpocząć. Nie próbuj ze sobą 
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Noś dziecko przy sobie.
 Kto by pomyślał, że coś tak oczywistego w wielu zakątkach świata jak noszenie małych dzieci, 
może wzbudzić w krajach zachodnich tyle kontrowersji. Noszenie, kołysanie, tulenie w ramionach 
podzieliły rodziców oraz szeregi samozwańczych ekspertów i doradców na dwa obozy: zwolenników 
oraz przeciwników. Ci ostatni uważają, że naturalnym miejscem dla dziecka jest łóżeczko, z którego 
powinno ono być wyjmowane jedynie na czas karmienia, przewijania i zabawy. Tymczasem, w wielu 
miejscach na świecie matki całymi dniami noszą swoje dzieci w specjalnie szytych lub wiązanych 
chustach. Często na pytanie po co to robią, pada odpowiedź: “Noszenie jest dobre dla dziecka  
i ułatwia życie matce”. 
 Jeśli tylko spróbujesz, jest wielka szansa, że chusta lub nosidło staną się  najważniejszym 
elementem dziecięcej wyprawki. Zaczniesz obawiać się opuszczenia bez niego domu. Nie oznacza 
to oczywiście, że musisz nosić dziecko przez cały czas. Noś kiedy masz na to siłę i ochotę. Noszone 
dzieci są szczęśliwsze, lepiej się rozwijają i mniej płaczą. Noszenie dziecka sprzyja aktywnemu życiu 
i ułatwia opiekę nad dwójką dzieci jednocześnie. 
 Więcej o noszeniu dzieci przeczytasz w rozdziale pt. “Noszenie dzieci - chusty i nosidła”.

4
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walczyć, jeśli uważasz współspanie za coś naturalnego. Nie musisz się z tego nikomu tłumaczyć. 
Większość małych dzieci na całym świecie śpi ze swoimi rodzicami. Nocne rodzicielstwo może 
być dla was wspaniałą przygodą i wbrew obawom rodziny i sąsiadów, nie potrwa długo. Zakończy 
się naturalnie kiedy twoje dziecko nieco podrośnie. 

Zaufaj instynktowi i nie próbuj tresować dziecka.
 Młodzi rodzice na każdym kroku słyszą  ”złote rady” jakimi z troską raczą  ich członkowie 
bliższej i dalszej rodziny, sąsiedzi, znajomi, a nawet zupełnie obce osoby. Duża część z nich ma za 
zadanie odsunięcie rodzica od dziecka. “Nie noś go tyle, bo się przyzwyczai!”, “Jeszcze karmisz go 
piersią?”, “Daj mu się wypłakać!” - rady te są w często w opozycji do zasad Rodzicielstwa Bliskości  
i przede wszystkim do intuicyjnego wyrażania troski i czułości jakimi każdy normalny rodzic pragnie 
obdarzać swoje małe dziecko. 

 To jednak nie jedyny szkodliwy aspekt “dobrych rad”, Oprócz szkody emocjonalnej jaką 
mogą one wyrządzić dziecku, mogą także zaszkodzić młodym rodzicom. Słysząc wiele sprzecznych 
wskazówek mogą oni zyskać przekonanie, że nie są dość kompetentni aby zajmować się własnym 
dzieckiem. Niepewność w relacji powoduje dystans i brak zrozumienia, na których trudno budować 
empatyczną relację. Nie ufaj radom, które mają sprawić, że Twoje dziecko będzie grzeczniejsze, 
mniej kłopotliwe czy posłuszne. Stanowczo podziękuj wszystkowiedzącym i daj dojść do głosu 
własnej intuicji.   

6

Zachowaj równowagę i wyznaczaj granice.
 Być może kilka powyższych punktów przekonało cię do tego, że życie w bliskości ze swoim 
dzieckiem to najlepsze co może ci się przydarzyć. Wzajemna relacja rodzica i dziecka to wzrastanie 
razem we wzajemnej miłości i szacunku do swoich potrzeb. Czasami nie łatwo jest odciąć się od 
“dobrych rad” które szkodzą tej relacji, jednak i z drugiej strony również czyhają pewne zagrożenia. 

 Pojawienie się dziecka w domu to wielka zmiana dla całej rodziny. Potrafi ono wywrócić do 
góry nogami życie które znamy, rytm dnia, pracę i odpoczynek. Pozbawia rodziców czasu jaki 
wcześniej mieli dla siebie samych i siebie nawzajem. Rzeczywistość z noworodkiem pod jednym 
dachem może daleko odbiegać od wcześniejszych wyobrażeń. W chwilach kiedy dziecko bardzo 
stanowczo domaga uwagi, łatwo zapomnieć o własnych potrzebach. Nie zapominaj, że dziecko 
do szczęścia potrzebuje przede wszystkim szczęśliwych dorosłych. Nie chodzi o to, aby dziecko 
miało nad wszystkim kontrolę, lecz aby rodzice z uwagą  i empatią reagowali na wszystkie jego 
sygnały - nie po to by je kontrolować czy nimi manipulować, lecz dlatego, że zależy im aby dziecko 
zrozumieć i wspierać.      
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Efekty stosowania Rodzicielstwa Bliskości.
 Doktor Sears w swojej książce przekonuje, że dzieci wychowywane w duchu Rodzicielstwa 
Bliskości zazwyczaj są:

• bardziej inteligentne,
• zdrowsze,
• bardziej wrażliwe, 
• bardziej empatyczne, 
• w większym stopniu zdyscyplinowane,
• bardziej przywiązane do ludzi niż do rzeczy. 

 Z całą pewnością również zarówno ty, jak i twoje dziecko będziecie szczęśliwsi, odprężeni  
i bardziej pewni siebie.  Być może zastanawiasz się, czy ten styl wychowania aby na pewno jest dla 
ciebie jeśli nie możesz zastosować się do wszystkich siedmiu filarów, lub twoja sytuacja w znaczący 
sposób odbiega od standardowej. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma przeciwwskazań, aby 
stosować się jedynie do wybranych wskazówek. Jeżeli nie możesz nosić dziecka, śpijcie razem. Jeśli 
obawiasz się wspólnego spania, przytulajcie się częściej w ciągu dnia. Buduj relację z dzieckiem 
na swoich zasadach, z miłością i szacunkiem i nie daj sobie w mówić że dziecko tobą manipuluje. 

 Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Rodzicielstwa Bliskości, być może zainteresują 
cię następujące książki:

• “W głębi kontinuum” - Jean Liedloff
• “Księga dziecka” - WIlliam, Martha, Robert i James Sears
• “Księga rodzicielstwa bliskości” - William i Martha Sears 
• “Dziecko z bliska” - Agnieszka Stein

  
 Wszystkie cytaty pochodzą z książki WIlliama, Marthy, Roberta i Jamesa Searsów pt. “Księga 
dziecka. Od narodzin do drugiego roku życia”, wydawnictwo Mamania, Warszawa 2013 r.  
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