
Иан и Мери Грант

ДА
 ВОСПИТАТЕ

ДЕВОЈЧИЊА



Вовед

Откако е објавена книгата Како да воспитате одлични мом
чиња, многу родители прашаа кога ќе напишеме слична книга 
и за девојчињата. Да бидемие потполно искрени, иако водиме 
семинари со „важни совети“ за воспитување на двојчињата и 
редовно читаме книги и вести за девојчиња со цел да бидеме 
во тек со моменталните истражувања, сепак се двоумевме кога 
беше во прашање книга. Освен два возрасни сина и ќерка, има-
ме и шест внуци, кои сочинуваат голем дел од нашиот живот во 
последниве седум – осум години. Во последно време немавме 
баш многу искуство со девојчиња.
 Но исто така, постепено сфативме дека постои потреба 
за книга од овој тип и за девојчиња, а кога нашите деца во ми-
натата година нè израдуваа со три внуки, се заинтересиравме 
за таков проект. Сепак, не се само нашите внуки оние кои нè 
мотивираа.
 Ми се чини дека сега, повеќе отколку кога било, на-
шата култура станува сè поагресивна кон девојчињата. Ро-
дителите имаат чувство дека се борат против силна плима 
од комерцијални интереси и притисок од медиумите. Едно 
по вршно пребарување по интернет ќе ве увери дека тоа не 
е илузија. Мошне брзо станува јасно дека оние кои рабо-
тат со предтинејџерите, како наставниците и советниците, за 
„твинејџери1“ ги сметаат децата на возраст помеѓу 10 и 12 го-
дини, додека маркетингот кој е насочен на оваа популација 

1 Во оригинал „tweenager“ што би претставувало личност која е во одредени, 
гранични години.
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млади луѓе смета дека „твинејџерите“ се на возраст од 7 до 12 
години. Експанзијата на влијанието на порнографијата и култу-
рата на „проститутка“ во облекувањето и во музичките трендо-
ви, заедно со инвидуалниот пристап да се земе што повеќе од 
животот, здружено работат против здравиот начин на растење 
на девојчињата.
 Во последните неколку години поминавме многу часа 
слушајќи за трагични случаи на млади бунтовни девојки чиј 
живот излегол од колосек. Не секоја од овие ситуации можела 
да се избегне, но болката што ја почувствуваа нивните родители 
–  на кои во тоа време веќе им беше потребно специјалистичко 
советување – беше сосема опиплива. Една од нашите цели е 
да им помогнеме на родителите да смислат едноставни идеи 
за да го спречат ваквото потенцијално однесување кај нивните 
ќерки.
 Од друга страна, задоволство е да се запознаат млади 
жени полни со самодоверба, елан и оптимизам – децата со 
поддршката од своите родители се во состојба да ги раши-
рат крилјата, знаејќи дека имаат силна основа и дека се добро 
оспособени и научени да имаат исполнет живот. Ни беше чест 
да набљудуваме како нашата ќерка расте во достоинствена, 
грациозна возрасна личност, и привилегија ни е да имаме две 
снаи кои се мошне снаодливи и со прекрасен карактер. Сите 
овие жени се сигурни во своите улоги на водич и во своите 
кариери, покрај тоа што се прекрасни мајки.
 Ја напишавме оваа книга со надеж дека на некој начин 
ќе придонесеме кон тоа што повеќе да уживате со своите ќерки 
и еден ден, задоволни да пратите во светот сигурна и сакана 
млада жена. Сакаме да сфатите зошто единствената природа 
на девојчињата бара силно поврзување и да научите практични 
начини како би £ го овозможиле тоа. Сакаме да знаете дека мо-
жете да ја научите вашата ќерка како да биде отпорна и силна, 
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подучувајќи ја самата да ја создаде внатрешната сила и надво-
решната елеганција.
 Советниците ни рекоа дека, судејќи по стандардите на 
OECD, овде во Нов Зеланд речиси имаме епидемија на ано-
рексија и булимија меѓу младите девојчиња. Бројот на злоста-
вувани девојчиња (последните истражувања наведуваат дека 
едно од четири девојчиња е злоставувано), како и порастот на 
депресијата кај младите, ни говори за тоа дека мораме да се 
бориме за нашите девојчиња и да им овозможиме сигурно за-
солниште и заштита.
 Спротивно на овие негативни трендови, ова исто така 
е и време кога девојчињата имаат многу повеќе можности 
да успеат, повеќе од кога било. Потребно е да им овозможи-
ме здрав и чист пат до возрасното доба, за да можат да ги ис-
користат дадените можности. Дали е можно во тоа брзање да 
бидеме исти во воспитувањето на момчињата и девојчињата, 
да сме заборавиле да го испочитуваме она што е единствено 
за девојчињата, нешто што текот на феминизмот низ векови-
те секогаш го препознавал – посебната и поинаква природа на 
девојчињата?
 Оваа книга главно се занимава со совети што ќе ви по-
могнат својот живот со ќерките да го направите позабавен, да 
најдете начини да ја одржите комуникацијата и начини како 
своите вредности да ги пренесете на следната генерација. Таж-
но е да се слушне како родителите со вас зборуваат за иднина-
та, особено во тинејџерските години, како да треба да се пла-
шат од иднината. Се надеваме дека ќе уживате во овие години, 
кои се најубавите години од вашиот живот, исполнувајќи ги со 
спомени што секогаш ќе бидат музеј во кој можете да се врати-
те.
                                                                                                         

Иан и Мери Грант



Глава 1.

Иднината на вашата ќерка почнува сега

Доколку ви е дадена шансата да бидете родител, гледајте на 
тоа со чувство на мистерија и почитување. Бидете среќни 
бидејќи можете да гледате како се обновува животот, а вие 
имате шанса да му помогнете на некое друго битие да влета 
во богатството и мистериите на животот. Глината од која 
е создаден овој свет, во еден краток момент се наоѓа во ваши

те раце.
                                   - Кент Нербурн, Едноставни вистини

Штотуку ги нарачав плановите за малата дрвена куќичка за кук-
ли, со комплетен минијатурен мебел и електрично осветлување. 
Тоа ќе биде мојот втор проект, веднаш после црвеното коњче 
за лулање што го направив за првиот роденден. Поттикот за 
овој нов налет на креативна енергија се трите прекрасни вну-
ки, сите родени во последните неколку месеци. 
 После години поминати во правење камиони и багери 
за внуците кои обожуваат разноразни машини, самата помис-
ла на новиот проект ме возбудува. Постои нешто во врска со 
девојчињата што дава поинаква перспектива на улогата на ро-
дител. Нејзината природна желба за поврзување и нејзиниот 
нагон, речиси од раѓање, за директен контакт очи во очи и одго-
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вор на вербалната комуникација, мошне брзо ги запоседнуваат 
срцата на родителите и бабите и дедовците.
 Постојат многу работи во кои можете да уживате кога 
е во прашање вашата ќерка. Нејзината природна желба за вр-
зување, како и нејзината вродена способност да негува неко-
го, без разлика дали тоа е кукла, милениче или пријателство, 
значи дека сака да биде дел од семејство кое е исполнето со 
љубов. Во својата природа таа го поседува квалитетот што е 
ваш најголем сојузник во градењето цврсти врски, којшто ќе 
ви помогне во периодот што многумина го определуваат како 
тежок тинејџерски период. Кога гледате или си играте со мало 
девојче, можете да го почувствувате потенцијалот во тој млад 
живот, можете да се надевате дека таа ќе ја сочува невиноста 
и чувството за самосвест. Се надевате дека ќе го задржи тој 
јасен поглед, со кој гледа право во очи, без срам и страв. Сепак, 
слушаме толку приказни за тоа како нашата култура е отровна 
за девојчињата, како и за многуте препреки на кои ќе наиде низ 
растењето во нашето индивидуалистичко и материјалистичко 
општество, каде е така често прашањето „Дали се вклопу-
ваш?“.
 Концептот што има оддек кај машките е концептот на 
инвестициско банкарство, заснован на идејата дека треба добро 
да се измачите за да се збогатите; дека паметното вложување 
на почетокот, и издржливоста во текот на успесите и падови-
те на крајот донесуваат добри резултати. Постојат значајни 
сличности со овој концепт и воспитувањето на девојчињата. 
Најважно е вашето вклучување од самиот почеток, посветено-
ста без оглед на сè и силната визија за тоа каква жена вие, како 
родители, сакате да пратите во светот.
  Во оваа книга се обидовме да го покриеме периодот 
од денот на раѓање на вашата ќерка, па сè до нејзините доцни 
тинејџерски години, свесни дека во текот на сите овие годи-
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ни нејзе £ се потребни посветени родители полни со љубов. 
Дури и како тинејџерка, кога е вешта во областите како што 
е раководење со електронските уреди, и кога делува независ-
но и своеглаво, токму поради нејзината внатрешна природа 
и биологија, на вашата ќерка ќе £ биде потребна интимност 
и повр зување. Вашата грижлива упорност, како и љубовта и 
ин    те  ресирањето на нејзиното пошироко семејство се од пре-
судно значење за самодовербата на девојчињата во текот на 
ти неј  џерските години. Не се само предните хемисфери на ти-
нејџерскиот мозок (коишто се создадени за проценка на ризи-
кот и размислување за иднината) она што не е развиено до ра-
ните дваесетти години. Единствениот начин на шминкање на 
вашата ќерка значи дека дека нејзин најголем предизвик во те-
кот на овој период е да научи да се сфати себе – своите емоции 
и чувства, својата психологија и своите енергетски нивоа, не-
когаш водени од хормоните. Како родители, можеме да бидеме 
големи сојузници во потврдувањето на пораките во нејзиното 
адолесценско срце, дека таа е ценета, вредна и сакана.
 Токму поради тоа, секој период во животот на вашата 
ќерка е важен и секој ќе £ обезбеди блокови за изградба што ќе 
£ помогнат здраво да го прифати наредниот период. Годините 
што му претходат на адолесценскиот период се мошне важни. 
Доколку во тинејџерските години влезе само со својот добар 
изглед, ќе биде во голема неволја. Во преодните години ќе има-
те многу можности да комуницирате и да се поврзете со неа, 
да £ помогнете да ги развие своите способности. Вашата ќерка 
ќе сака да знае што е добро, а што лошо. За неа ќе постои само 
црно и бело, со јасно утврдени правила, и неколку години таа 
навистина ќе ужива во тоа да биде дел од семејството и да ги 
прифаќа семејните вредности и принципи.
 Во текот на овие години, девојчињата често се полни со 
самодоверба и се подготвени да испробаат цела низа физички 
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предизвици. Ова е вашата можност за семејни излети, екскур-
зии од секаков вид, пешачење, семејни приказни, традиции и 
дискусии на семејната трпеза. Тоа е како кога во тек на рафтинг 
на мирниот дел од реката имате можност да ги тренирате по-
четниците во сите дисциплини коишто ќе им бидат потребни, 
пред да стигнете до брзаците. Тоа е време кога ќе ги учите како 
да веслаат, како на најдобар начин да ги совладаат комплицира-
ните делови, како и да ги научите сè за тимската работа. Целта 
која ја имате на ум е дека брзаците будат предизвик полн со за-
доволство, како и тест на карактерот, а не поле од катастрофи.    

***
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Улогат а  на  родителот

Вашата улога е да ја охрабрите и испратите вашата ќерка во 
тинејџерските години „со полн емотивен резервоар“, полн со 
наклонетоста и одобрувањето кое £ е потребно, како и способ-
ностите и интересите коишто на различни начини ќе ја поврзу-
ваат со другите. Вашата порака на одобрување и мудрост треба 
да ја пополни нејзината мемориска банка, давајќи £ отпорност 
која доаѓа од сознанието дека е добро увежбана во вештините 
кои ќе £ бидат потребни. Неопходно е да одредите ограничување 
во нејзиното однесување во рамки на семејството, како и гра-
ници во тоа како дозволува другите да се однесуваат кон неа. 
Најважно од сè – ако научи дека ќе може да си игра откако ќе 
го направи она што од неа како член на семејството се очеку-
ва, ќе има основа за добра EQ – емоционална интелигенција. 
Без разлика на тоа колку клипови од Бебето Ајнштајн вашата 
ќерка гледала, доколку нема основен материјал за емпатија и 
самодисциплина, на нејзиниот живот ќе му недостасува рамка 
и срце. EQ е најголемиот подарок што како добар родител мо-
жете да £ го обзбедите.

Иднина  за  дево јчињат а

Девојчињата кои растат денес имаат многу избори. Отво-
рени им се вратите за која било кариера, а општеството теж-
нее кон тоа да ја поддржи нивната еднаквост, како и нивната 
авто номија. Во образовна смисла, девојчињата имаат шанси 
ка к   ви немала ниту една генерација претходно и, како што по-
кажува статистиката, тие постигнуваат подобри резултати и 
а ка  демски достигнувања од своите машки врсници. Во исто 
вр е    ме, постојат и посебни предизвици, специфични за техно-
лошки заштитеното доба во кое е лансирана оваа генерација 
девојчиња.
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 Во својата книга Чудо од девојчиња, Мајкл Гуријан пи           -
шу    ва дека индивидуалистичката, материјалистичка култура 
во која живееме всушност се бори против потребата на де   вој-
чињата за интимност и поврзување. Нашето општество, и сто 
така, помалку се грижи за одржување на границата која тре   ба 
да ги заштити.

Времето  на  невино ст а  е  мртво

Ричард Ландер, холивудски продуцент и татко на три девојчиња, 
пред 10 години го разви првиот интернет систем за филтрирање 
кој се вика max.com. Набљудувајќи што се случува, Ландер за-
клучил дека „времето на невиноста е мртво“. Како што вели 
тој, дури и тогаш имало милион педофили кои нон-стоп крста-
реле по интернет. Повеќе од една третина од податоците на ин-
тернет се порнографски содржини, а најголемиот дел од оние 
кои им приоѓаат се на возраст од 12 до 17 години. Тоа значи 
де ка девојчињата растат во општество каде е многу поголема 
ве ројатноста момчињата и мажите да имаат еднодимензиона-
лен поглед на жената и каде голем број момчиња веруваат дека 
же ните навистина ги сакаат активостите што се претставени на 
порнографските слики.
 Влезот на порнографијата експлодира со појавата на 
ин              те рнетот, а ние, родителите, треба според тоа да ја усогласи-
ме сопствената претпазливост. И не е само интернетот во пра-
шање: дури и кај сосема младите девојчиња, сите гранки од 
медиумите претставуваат голем избор на различни содржини 
што всушност се конципирани за возрасни. Многу порано от-
колку што се за тоа подготвени, девојчињата (и нивните роди-
тели) се соочуваат со предизвици и одлуки што се поврзани за 
дрога, алкохол и секс. Нашата култура за девојчињата го при-
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тиснала копчето за забрзано премотување, а некои страшно па-
тат поради прераното забрзување кон ризичната и назаштитена 
адолесценција.
 Со оглед на тоа дека општеството сè помалку работи 
за до бро состојбата на девојчињата, родителите мораат да сто-
рат повеќе. Мораме да бидеме повнимателни и да заземеме за-
штитничка улога во текот на создавањето детство за нашите 
де  вој чиња, детство во кое тие ќе напредуваат. 
 За среќа, најдобар одговор за сите овие нови преди-
звици е формулата на родителската љубов и тренинг, што е 
по           твр  дено од времето и искуствата од разни луѓе. Основите 
за воспитување на девојчињата се исти какви што и секогаш 
биле. Родителите треба во исто време да бидат и тренери и на-
вивачи. Мораме да бидеме сигурни дека, од нивните најрани 
де нови, им пружаме на ќерките исполнето и квалитетно време, 
физичка блискост и топол поглед полн со љубов.
 Одлична работа во воспитувањето на нашите ќерки е тоа 
што не мораме да правиме сè сами. Иако мајките и татковците 
и понатаму ќе бидат највлијателни во нивните животи, мно-
гу возрасни жени укажуваат на силно влијание од различните 
примери кои ги имале во текот на своето растење. Бабите и де-
довците, вујковци и тетки, тренери, воспитувачи за девојчиња 
и наставници – сите тие можат да влијаат на девојчињата и да 
ги инспирираат да напредуваат и да се соочат со препреките 
наместо да ги одбегнуваат. 
 Кога неодамна ја посетив нашата внука, стара само де-
вет недели, во Лондон, бев затекнат од тоа колку беше сосре-
доточена додека ми беше во скут, а јас £ читав.  Морав да се 
натпреварувам со бабата која е одлична со бебиња и бев вооду-
шевен кога повторно ја открив вистината за таа природна тен-
денција на малите девојчиња да се вклучат во вербалното по-
врзување. Изгледаше како да ужива во тоновите и ритамот на 


