
Delfinja vzgoja
Vsi si æelimo vzgojiti zdrave, zadovoljne in motivira-
ne otroke. PriroËnik iπËe srednjo - “delfinjo” - pot
med preveË permisivno vzgojo, ki prepuπËa vzgojno
krmilo otroku in preveË trdo vzgojo, ki otroku s pri-
tiskom, da mora biti za vsako ceno uspeπen, izniËi
otroπtvo. Knjiga je razdeljena na πtiri dele. V prvem

delu je analiza posledic preveË k uspeπnosti naravnane vzgoje, v dru-
gem delu pa analiza vzgoje otrok, ki so uspeli brez pritiskov. Dr. Shi-
mi K. Kang ju je napisala na podlagi dela z otroki in njihovimi druæi-
nami v svoji ordinaciji za duπevno zdravje otrok in mladostnikov. V
tretjem in Ëetrtem delu avtorica preide od besed k dejanjem. Povsem
konkretno razloæi, kako vzgajati uravnoteæeno in kako doseËi preo-
brazbo na bolje. Zaloæba Didakta.

Vzgoja brez drame
Nova knjiga Danijela J. Siegela in dr. Tine
Payne Bryson, avtorjev Celostnega razvoja
otroπkih moæganov, je nadaljevanje omenjene
knjige. Avtorja se osredotoËata na posebnosti
razvoja otroπkih moæganov, ker nam to omo-
goËa, da bolj razumemo, kaj se z otrokom do-
gaja - zakaj se obnaπa, kot se. Ko razumemo
nevroloπke procese v njegovih moæganih, se
lahko odzivamo bolj primerno in zato tudi
bolj uspeπno. Ta knjiga poglobljeno obravna-
va teæavne vzgojne situacije oziroma vzgojne prijeme, ki jih uporablja-
mo v dramatiËnih situacijah. Od tu naslov - vzgoja brez drame. Knji-
ga svetuje povsem konkretno, kako to doseËi v vsakdanjih situacijah.
Zaloæba druæinski in terapevtski center Pogled.

A te lahko nekaj vpraπam?
Uf, piπuka! Otroci znajo zastaviti vpraπanja, za-
radi katerih ne veπ, kaj bi rekel in ti zagorijo uh-
lji, Ëe si πe tako sproπËen Ëlovek - hkrati pa bi se
najraje nasmejal do solz. Ta knjiga je zbir odgo-
vorov na 101 vpraπanje o Ëloveku, spolnosti in
odnosih, ki so jih anonimno napisali osnovno-
πolci. Avtorica, po poklicu pedagoginja, na
vpraπanja odgovarja odkrito, na kratko, duho-
vito in brez zadrege. Duhovitost odgovorov
podËrtujejo tudi ilustracije Anke Kuhl. Kakπna

so vpraπanja? Zelo razliËna. Recimo, ali otrok v maminem trebuhu
lahko prdi? Kaj je homoseksualno? Kaj pomeni, da je nekdo potre-
ben? Zakaj dobiπ mozolje? To je knjiga, ki jo je dobro prebrati, πe
preden si vpraπan! Katharina von der Gathen, zaloæba MK. 

Ta svet je lahko boljπi
Grπki profesor ekonomije in bivπi finanËni minister Janis Varufakis,
ki je postal znan kot snovalec vseevropskega demokratiËnega giba-
nja, je avtor knjige, v kateri skuπa svoji hËerki razloæiti teæavno vpra-
πanje, kaj je gospodarstvo. Ali je ekonomska vpraπanja, ki jih πe mar-
sikateri odrasli ne razumemo povsem, sploh mogoËe razloæiti pre-

prosto? Avtor pravi, da ga je to stalo veliko
truda. Ko je pisal, je imel v mislih ljudi vsega
sveta, ne le svoje domovine ali Evrope, saj bi
morali iskati globalno reπitev, Ëe naj ta svet re-
sniËno postane boljπi. Za celotnim besedilom
ves Ëas slutimo misel, da se bo nekaj res mora-
lo spremeniti, ali pa... Knjiga ni lahko branje.
Primerna je za najstnike, bo pa zagotovo nav-
duπila tudi odrasle. Cankarjeva zaloæba. 
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NauËite se æiveti
»e imate obËutek, da lahko dovolj globoko
vdihnete le med poËitnicami, Ëe ste sicer ne-
prestano v stresu, nezadovoljni in izpraznje-
ni, Ëe se slabπa vaπ odnos s partnerjem in ste
prepogosto nestrpni z otroki, je Ëas za glo-
bok premislek, ali je nujno, da æivite tako.
Ta knjiga vam bo pomagala ugotoviti, kaj
lahko spremenite. Velik del knjige je namenjen starπevstvu in otroπtvu.
PriËenja se z boleËo mislijo, da smo odrasli tisti, ki povzroËamo stres
otrokom in da smo tudi edini, ki jim lahko pomagamo pri spopada-
nju z njim. Knjiga zelo konkretno obravnava podroËja samopodobe,
obËutkov tesnobe, skrbi, krivde, jeze..., pa tudi zdravih misli in dobre
komunikacije. Mats in Susam Billmark, zaloæba UËila International.  

Duhovni odnosi - Tretja knjiga 
Modrosti Paramhanse Yoganande
V tretji knjigi Paramhansa Yogananda, eden najbolj priljubljenih jo-
gijskih uËiteljev, ki je deloval na Zahodu, deli praktiËno uËenje o pri-
jateljstvu, ljubezni, partnerstvu in otrocih. Z njimi vzpostavljamo od-
nose, ki so kljuË do sreËe. Knjiga je bila sicer napisana v 20. in 30. le-
tih prejπnjega stoletja, vendar se odnosi v svojem bistvu niso spreme-

nili, mojstrova modrost pa πe vedno presene-
Ëa s izËiπËeno preprostostjo, ki seæe naravnost
v bistvo. Govori o tem, kako s prijatelji raz-
πirimo meje svoje ljubezni, kako naj odpravi-
mo slabe navade, ki uniËujejo iskrenost od-
nosov, kako izbrati pravega partnerja in ob-
dræati zakon, kaj povezuje starπe in otroke ter
kaj je univerzalna ljubezen, ki je izvir vsega
naπtetega. Zaloæba Cangura.com. 

Za ducat ceneje
“Ducat” v tej knjigi pomeni dvanajst otrok.
Knjiga namreË razgrinja divje smeπne zgode in
nezgode æivljenja v druæini Gilbreth v zaËetku
20. stoletja, tudi nekaj takih, ki jih ata in mama
nista nikoli izvedela. Knjigo sta napisala dva iz-
med otrok - Frank Bunker Gilbreth ml. in Er-
nestine Gilbreth Carey. Druæina je zaslovela,
ker je bila tako velika, in ker sta bila starπa pio-
nirska raziskovalca novega podroËja - kako
poveËati delovno uËinkovitost, na primer hi-
trost tipkanja. OËe je otroke pogosto uporabljal v svojih raziskavah
kot poskusne zajËke, pri tem pa uporabljal tudi Ëudaπke metode. Na
sreËo je mama dogajanje vedno uravnoteæila. In otroci? V tako veliki
druæini je nenehna zabava zagotovljena. Celjska Mohorjeva druæba. 

Kitke, fige in Ëopki za deklice
Mame in hËerke, tete in sestriËne, pozor! Ta knjiga predstavlja 50
oËarljivih, preprostih, toda zelo Ëednih in praktiËnih dekliπkih priËesk.
Potrebujete le glavnik, elastike in nekaj sponk, pa lahko ustvarite de-
klici vsakdanjo ali prazniËno podobo. Vsaka priËeska je prikazana z
veliko fotografijo deklice s priËesko, z nasvetom, za kako dolge in go-
ste lase je primerna, z oceno, ali bo zdræala igro, kako zahtevna je, in
s predlogi, kako jo polepπati z dodatki, kot so
pentlje in okrasne sponke. Na sosednji strani
sledijo navodila po korakih, prikazana z risbo
in opisana z besedilom. V okvirËku so drobne
frizerske skrivnosti. To je knjiga za Ëas neæno-
sti ali pa za poËitnice, ko je konËno Ëas, da se
posvetimo hËerki. Jenny Strebe, zaloæba MK.

— Za starπe, uËitelje in mentorje —
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