
 
 

PREVOD VIDEA JUSTINA COULSONA:  

Kako vzgojiti samostojnega in svobodomiselnega otroka? 

Z ženo imava 6 otrok. Če pogledate naše družinske fotografije, boste opazili nekaj zanimivega. 

In sicer, da so same hčerke. To je Chanel, ki se pači v naši kuhinji skupaj s prijatelji. Pravkar je 

bila stara 17 let. Peljal sem se v službo z njo in po vožnji sodeč ni bila pretirano dobre volje. 

Močno je menjala prestave vse tja do 6., da je dosegla najvišjo možno omejitev. In ni bila 

vesela. In sem rekel: 'Chanel, zgleda, da si nesrečna.' In zavila je z očmi. In rekel sem: 'Imam 

občutek, da si nezadovoljna z mano.' In ona je rekla: 'Ja, ati. Sem.' Rekel sem ji: 'Vesel sem, da 

si mi povedala. Mi lahko poveš zakaj?' In rekla je: 'No, ja. Danes sem izvedela, da so bili 2 tedna 

nazaj vsi sošolci povabljeni na rojstnodnevno zabavo, razen mene. In šele danes sem izvedela. 

In, ko sem jih vprašala zakaj me niso povabili, so rekli, da zato, ker je take vrste zabava, ki je 

dr. Justin Coulson ne bi odobraval.' Za vse, ki še ne veste, jaz sem dr. Justin Coulson. Takoj sem 

se počutil tako slabo zanjo. Joj, moje starševanje povzroča, da je moja hčerka izobčena in 

izolirana in zamuja vse priložnosti, ki bi jih lahko preživela s svojimi prijatelji. Ampak ali si jaz 

želim teh priložnosti? Pogledal sem jo in jo vprašal: 'No, če te niso povabili, zato ker jaz ne bi 

odobraval, potem so se verjetno dogajale nekatere stvari, ki niso združljive z našimi 

vrednotami. So pili alkohol in se predozirali?' Rekla je: 'Ja.' In rekel sem: 'So bile prisotne droge 

in predoziranje le teh?' Rekla je: 'Skoraj sigurno.' Rekel sem: 'So ljudje izginjali v sobe in počeli 

stvari, ki so jih ali pa jih niso obžalovali naslednji dan?' Rekla je: 'Verjetno.' Rekel sem: 'Res sem 

vesel, da te ni bilo tam. Ali moramo premisliti naša pravila?' Rekla je: 'Ati, vem zakaj imamo 

pravila. Bila sem del pogovorov, se spomniš?' Rekel sem: 'Aha, ok. Naj ti postavim težko 

vprašanje. Skoraj si že odrasla. Eno leto še in boš odrasla. Jaz mislim, da so naša pravila dobra. 

Ampak ti mi povej: moramo premisliti o pravilih?' In potem sem čakal in srce mi je bilo. In čez 

nekaj časa je končno rekla: 'Ati, pravila mi niso všeč.' In moje srce se je ustavilo. In rekel sem: 

'Ah' Razmišljal sem kaj bi ji odgovoril in medtem je dodala zame naslednje: 'Ati, trenutno ne 

maram teh pravil. Prav nič jih ne maram. Ampak so dobra pravila. Mislim, da jih moramo 

obdržati.' To je tak stavek, ki bi si ga vsak starš želel slišati od svojih otrok. Nebesa so se odprla 

in angeli so začeli peti. In želel sem jo objeti, mislil sem si: Yes! Če ste bili pozorni na zgodbo, 

tega stavka ne boste dobili, če boste govorili stvari kot so: 'Prekleto, to so dobra pravila in 

pričakujem, da se jih boš držala! To je del naše družine!' Temu se reče kontrola. In tako ne 

pridemo tja. Do tja pridemo z avtonomijo. Sila ustvari odpor. Ampak lepi odnosi gradijo 

avtonomijo, ki nam dovoljuje, da vzgajamo z zaupanjem, kar gradi ogromen vpliv. Hvala. 

ZAUPANJE GRADI VPLIV! 
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