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БИТВА ХАРАКТЕРIВ

Сім’я Добсонiв складається із тата, мами, сина, доньки, хом’яка, 
довгохвостого папуги, золотої рибки та двох навіжених кішок. Усі ми 
вживаємося під одним дахом відносно гармонійно та мирно.

Але є ще один член нашої сім’ї, не такий поступливий і миролюб-
ний, як інші. Це вперта такса на кличку Зігмунд Фройд (скорочено – 
Зіггі), яка щиро вважає себе господарем у домі. Мене попереджали, що 
всі такси досить незалежні тварини, та Зіггі – справжній бунтар. Він не 
злий і не капосний, просто хоче бути головним у всьому, тож протягом 
останніх дванадцяти років ми з ним перебуваємо у стані постійної бо-
ротьби за владу в домі.

Зіггі не лише впертий, він ще й не хоче виконувати свої домашні 
обов’язки. Уранці він не приносить газету, яку залишає біля дверей 
поштар; він відмовляється бігати за м’ячиком, коли його кидають діти; 
він не ганяє гризунів у садку; до того ж не виконує найпростіші коман-
ди, доступні всім дресированим собакам. На жаль, Зіггі завжди відмов-
лявся брати участь у тренуваннях, які я для нього влаштовував. Він 
живе своїм нудним собачим життям: мочиться, фиркає, часом нюхає 
троянди, що ростуть у нашому саду.

Окрім цього, Зігмунд не виконує навіть ролі пса-вартового. Я оста-
точно в цьому переконався, коли якось уночі в наш двір заліз волоцюга. 
Раптово прокинувшись, я зіскочив із ліжка й, не вмикаючи світла, на-
впомацки побрів довгим коридором. Я почув, що у двір хтось заліз, і 
Зіггі, жалюгідний боягуз, також відчув лихе, бо ховався за мої ноги і з 
острахом дріботів слідом!

Кілька хвилин я дослухався до власного прискореного серцебиття, а 
потім простягнув руку й відчинив двері, що вели в сад. У цю мить 
скрипнула хвіртка на задньому подвір’ї, і я зрозумів, що весь цей час 
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хтось стояв за кілька метрів від мене, і тепер цей «хтось» пробрався в 
мій гараж. 

Ми із Зігмундом у суцільній пітьмі провели екстрені перемовини й 
вирішили, що саме йому доведеться піти й подивитися, хто орудує на 
нашому подвір’ї. Я відчинив двері й скомандував псу: «Взяти!». Якби ж 
то! Зіггі стояв поруч зі мною, скиглячи й тремтячи від страху, та мені не 
вдалося навіть ногою заштовхати його у гараж. Скориставшись замин-
кою й плутаниною, зловмисник зник (і собака і господар відчули не-
ймовірне полегшення). 

ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР?
Прошу зрозуміти мене правильно: Зіггі – повноправний член на-

шої сім’ї, і ми його дуже любимо. Наперекір упертому характеру пса, 
я все ж навчив його виконувати кілька простих команд. Однак мені 
довелося кілька разів морально перемогти його в сутичках, аби він 
нарешті, хоч і знехотя, підкорився моїй владі. 

Найсерйозніший конфлікт стався між нами кілька років тому, 
коли я повернувся з триденної конференції у Маямі. Повернувшись, 
одразу помітив, що за час моєї відсутності Зігмунд став господарем у 
домі. Утім, лише ввечері зрозумів, наскільки серйозно пес сприймає 
свою нову посаду «глави сім’ї». 

Об одинадцятій вечора я наказав Зіггі піти на місце – килимок, 
постелений для нього у вітальні. Протягом шести років я щовечора 
наказував йому це, й усі шість років Зіггі слухався.

Однак того вечора впертюх навіть не поворухнувся. Він велично 
сидів у туалеті на пухнастій кришці унітазу. Це його улюблене місце 
в домівці, бо, коли сидить там, ніжиться у теплі від батареї. (Якось 
Зіггі довелося на власному гіркому досвіді навчитися, що кришка 
унітазу має бути опущена, щоби він міг заскочити на неї. Ніколи не 
забуду вечора, коли він вивчив цей урок. Прибігши з вулиці, він ки-
нувся до туалету, злетів у повітря – і точно втопився б в унітазі, якби 
я його не врятував.) 

Коли я наказав Зігмунду покинути насиджене місце та йти спати, 
він звів вуха й повільно повернувся у мій бік. Пес цілком свідомо 
обіперся однією лапою об край пухнастої кришки унітазу, потім на-
їжачився, вишкірився, показуючи свої ікла, й загрозливо загарчав. 
Таким чином він намагався сказати мені: «Щезни з моїх очей!».

Я вже бачив подібну реакцію й раніше, тому знав, що існує лише 
один спосіб уплинути на нього. Єдиний шлях змусити Зіггі корити-
ся – пригрозити йому паском. Ніщо більше не допоможе! Я пішов за 
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своїм «шкіряним другом», який мав допомогти «люб’язно поспілку-
ватися» з містером Фройдом. Дружина, що спостерігала за цією 
пантомімою, пізніше розповіла, що, тільки-но я вийшов за двері, 
Зіггі зістрибнув зі свого узвишшя й визирнув із ванної, перевіряючи, 
куди я подівся. Потім сховався за її ноги й почав гарчати. 

Повернувшись із паском у руках, я знову наказав непоступливому 
псу йти на місце спати. Той стояв на своєму, тож я добряче ляснув 
його ремінцем. Він спробував ухопити пасок зубами. Я ще раз хльос-
нув його, і тоді він спробував вкусити мене. 

Те, що трапилося далі, важко описати словами. У нас із цим кри-
хітним собачам зав’язався найшаленіший поєдинок, що будь-коли 
відбувався між людиною й твариною. Я змагався із Зігмундом, га-
няючи його паском від стіни до стіни, ми обоє дряпались, намага-
лися схопити одне одного, гарчали й вищали. Мені досі ніяково 
згадувати той випадок! Сантиметр за сантиметром я відігнав собаку 
у вітальню на килимок. Розуміючи, що битву програно, Зіггі з від-
чаю вдався до останнього маневру – застрибнув на диван і забився 
в куток. Врешті-решт мені вдалося вкласти його на килимок – ли-
ше тому, що я виявився нерівним для нього супротивником із важ-
чої вагової категорії! 

Наступного вечора у нас із Зіггі відбулася чергова «розмова». 
Але, на мій превеликий подив, цього разу він миттєво виконав мою 
команду, без суперечок і протистоянь побіг у вітальню. Цей кон-
флікт трапився між нами понад чотири роки тому, з того часу Зіггі 
більше ніколи не робив подібних дурниць і не намагався протисто-
яти господареві.

Тепер я розумію, що Зіггі хотів повідомити своєю собачою мо-
вою: «Мені здається, що ти недостатньо сильний, аби змусити мене 
коритися тобі». Мабуть, я надто олюднюю собаку. А може, й ні. 
Ветеринари можуть підтвердити, що деякі породи собак, особливо 
такси й пастуші пси, не сприймають панування своїх господарів, 
доки ті не пройдуть особливе випробування, довівши, що гідні бу-
ти «ватажками зграї». 

Ця книга не про дресирування собак, але у моїй розповіді є одна 
дуже важлива мораль, яку можна успішно застосувати й у вихованні 
дітей. Як пес часом кидає виклик пануванню господаря, так і мала ди-

тина випробовує владу батьків – ще більшою мірою. 
Цей принцип – не така дрібниця, як комусь може здатися: він 

відображає певну особливість людської природи, яку рідко беруть до 
уваги так звані «спеціалісти», пишучи посібники з виховання дітей. 
За життя мені не траплялася книга, в якій ішлося би про 
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протистояння – чи боротьбу характерів, із якими багато батьків і 
вчителів регулярно стикаються у процесі виховання дітей. Молоде 
покоління дуже рідко приймає лідерство дорослих беззастережно – 
здебільшого випробовує й перевіряє на міцність авторитет старших, 
керівництву яких потрібно підкоритися.

ЧОМУ ДІТИ КИДАЮТЬ ВИКЛИК 
ІСНУЮЧІЙ ВЛАДІ? 

Чому діти бувають такими вередливими? Усі знають, що вони по-
требують справедливості, закону, порядку й чітких кордонів. Навіть 
автор Послання до Євреїв свого часу написав, що дитина, яку не дис-
циплінують, почувається нерідною й нелюбою, наче не є членом своєї 
сім’ї. На жаль, батьки не можуть розв’язати всі конфлікти з дітьми 
м’якими розмовами й поясненнями, погладжуючи їх по голівці. 

Причина цього – своєрідна система цінностей у дітей, що базуєть-
ся на повазі до сили й відваги (у поєднанні зі щирою любов’ю). А як 
іще пояснити любов дітей до Супермена, Капітана Америки та Жін-
ки-кішки? Чому багато дітей при суперечках із ровесниками заявля-
ють: «Мій тато може побити твого!»? (Одна дитина на таку заяву від-
повіла: «Ну, і що? Моя мама теж може побити мого тата!».)

ІЄРАРХІЯ СИЛИ
Бачте, хлопчиків і дівчаток дуже хвилює питання: «Хто у світі най-

сильніший?». Коли хлопчик переїжджає до іншого району чи пере-
ходить до іншої школи, йому зазвичай доводиться боротися (словесно 
чи фізично), щоби завоювати власне місце у певній ієрархії сили. 
Якщо ви маєте дітей, то, напевне, знаєте: у будь-якій групі є «вожак», 
а також бідний, маленький, слабкий «сосунок», що займає у групі 
найнижчу сходинку. Кожна дитина у цій групі добре знає власну схо-
динку в ієрархії. 

Нещодавно ми з дружиною мали нагоду поспостерігати, як прояв-
ляється ця соціальна ієрархія. Ми запросили додому чотирнадцять 
однокласниць нашої доньки на вечірку з ночівлею. Це був досить 
благородний жест, але, відверто кажучи, ми ніколи більше не зробимо 
чогось подібного. Для нас то була жахлива безсонна ніч, протягом 
якої постійно долинали хихотіння, перешіптування, суперечки й роз-
мови малих балакух. Утім, як на психолога, ця ніч була цікавою для 
мене із соціальної точки зору. 
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Батьки привезли до нас дівчаток о п’ятій вечора, а забрали наступ-
ного ранку. Багатьох я бачив уперше в житті, та за ті сімнадцять годин, 
що вони провели в нашому домі, міг чітко визначити становище кож-
ної в ієрархії, яка існувала в їхньому класі. 

Серед них була одна «королева-мати» – лідер компанії. Усі цікави-
лися її думкою з будь-якого приводу і завжди голосно сміялися з її 
жартів. На кілька сходинок нижче перебувала принцеса номер два, а 
також принцеси номер три, чотири й п’ять. Наприкінці списку була 
тихенька маленька дівчинка, яку ображали й зневажали всі одноклас-
ниці. Її жарти були не менш дотепними (як на мене), ніж жарти ді-
вчинки-лідера, але з них ніхто не сміявся. Коли вона пропонувала у 
щось пограти, її пропозицію відразу відкидали, називаючи безглуз-
дою й старомодною. Мимоволі мені довелося заступитися за тихоню. 
На жаль, такі вигнанці й невдахи є практично у кожній групі, що на-
раховує, як мінімум, трьох дітей (незалежно від їхньої статі). Така вже 
наша людська природа!

Пошанування сили та сміливості змушує дітей випробовувати своїх 
батьків «на міцність». Інколи вони не виконують указівок батьків ли-
ше задля того, щоби перевірити витривалість дорослих у їхніх рішен-
нях і вчинках. Отож, якщо ви батько, бабуся чи дідусь, командир за-
гону в таборі, водій шкільного автобуса чи вчитель у школі, я 
гарантую, що рано чи пізно хтось із підопічних дітей стисне свій не-
великий кулачок, тупне ніжкою й кине виклик вашому верховенству, 
як це зробив мій пес Зіггі. 

Своїм непослухом дитина спробує дати вам зрозуміти наступне: 
«Мені здається, ти недостатньо сміливий, аби змусити мене викону-
вати твої вказівки».

Діти інколи ВИПРОБОВУЮТЬ ДОРОСЛИХ НА МІЦНІСТЬ.

ДИТЯЧІ ІГРИ
У гру «Кинь виклик дорослому» з великим успіхом можуть грати на-

віть малюки. Нещодавно один молодий батько розповів мені, як узяв 
свою трирічну доньку на баскетбольний матч. Дитину, звичайно ж, 
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цікавило все, що відбувалося довкола, окрім, власне, баскетбольного 
матчу.

Тато дозволив їй прогулятися залом, встановивши певні обмеження. 
Узявши дівчинку за руку, він підвів її до лінії на підлозі спортзалу. «Мо-
жеш гратися й бігати де завгодно, Дженні, але не заходь за цю лінію», 
– попередив він.

Чоловік побачив, що крихітка біжить на заборонену територію, 
тільки-но повернувся на своє місце. Дженні на мить зупинилася біля 
лінії, хитрувато всміхнулася татові й свідомо однією ніжкою заступила 
за лінію, ніби намагаючись сказати: «І що ти тепер робитимеш?». Прак-
тично кожному з батьків у всьому світі його дитина в певний момент 
свого життя в тій чи іншій формі ставила таке запитання.

Увесь людський рід схильний до такого навмисного непослуху, який 
проявила ця трирічна дівчинка. Її поведінка в спортзалі практично не 
відрізняється від учинка Адама та Єви в Едемському саду. Бог дозволив 
їм їсти всі плоди в саду, крім забороненого («не заходь за цю лінію»). Але 
ж вони кинули виклик Всевишньому, свідомо порушивши Його наказ. 
Можливо, дитяча свавільність якраз і є наслідком «первородного грі-
ха», який наскрізь просочив людське єство. Це пояснює, чому я наго-
лошую на необхідності правильної реакції на умисний непослух дити-
ни, – бунтарська насінина в її серці може обернутися дуже плачевними 
результатами. Бур’яни, що проросли з цієї насінини, у юнацькому віці 
можуть перетворитися на колючий чагарник. 

Коли батьки відмовляються відповісти на виклик своєї дитини, щось 
у їхніх взаєминах змінюється раз і назавжди. Малюк починає зі знева-
гою дивитися на маму чи тата, адже, за його розумінням, вони не вар-
тують іншого ставлення. Він навіть запитує себе, чому вони дозволяють 
йому погані вчинки, якщо насправді люблять його.

Парадокс у вихованні дітей криється в наступному: з одного боку, 
хлопчики й дівчатка хочуть, аби батьки скеровували й керували ними, 
з іншого – вимагають, щоби дорослі спершу заслужили право команду-
вати ними.

ДВІ КАТЕГОРІЇ ДІТЕЙ
За кілька останніх років, уважно спостерігаючи за немовлятами й 

старшими малюками, я переконався в тому, що з моменту народжен-
ня в дітей проявляється вроджений темперамент, що в подальшому 
впливає на все їхнє життя.

Ще п’ятнадцять років тому я заперечував би цей факт, а зараз упев-
нений, що характер новонародженого починає проявлятися 
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ще до того, як батьки візьмуть його на руки й почнуть упливати на 
становлення його індивідуальності. Будь-яка матір, котра має двох чи 
більше дітей, засвідчить: у кожного з малюків проявлявся інакший ха-
рактер, інакший «дух» – з першої хвилини його з’яви на світ. 

Багато фахівців із розвитку дитини сходяться на тому, що ці склад-
ні маленькі створіння (немовлята) зовсім не є «чистим аркушем папе-
ру», коли приходять у цей світ. Результати одного серйозного дослі-
дження, яке провели вчені Чесс, Томас і Бірч, показали, що в 
поведінці новонароджених можна помітити дев’ять ознак, якими від-
різняються одне від одного. Ці особливості притаманні їм аж до зріло-
го віку. Серед них можна виділити рівень активності дитини, реакцію 
на те, що відбувається, та міру відволікання на сторонні деталі, веред-
ливість тощо.

Є ще одна риса характеру новонародженого, про яку не згадують ці 
вчені. Я назвав її «мірою послуху» дитини. З огляду на цю рису, всіх ді-
тей можна поділити на дві категорії.

1. Слухняні діти. Деякі діти, як на мене, народжуються спокійними 
й поступливими. У ранньому віці вони не так уже й часто плачуть, 
міцно сплять уночі, починаючи з другого тижня після народження, 
агукають до бабусь-дідусів, усміхаються, коли їм міняють підгузки, і 
терпляче чекають, коли їх погодують. І до того ж не мають звички зри-
гувати в найневідповідніший момент.

У шкільні роки вони підтримують лад у дитячій, без нагадувань ви-
конують домашні завдання й цікаво проводять час наодинці з собою 
протягом кількох годин. Таких «суперслухняних» дітей, на жаль, не-
багато, та все ж вони є (у моїй сім’ї таких дітей нема).

2. Неслухняні діти. Деякі діти від природи слухняні, але є й інші. Ті, 
здається, починають вередувати, лише з’явившись із материної утроби. 
Їх обурює температура в пологовій залі, некомпетентність акушерок і 
те, як адміністрація пологового веде справи. Вони сподіваються, що їжу 
їм подаватимуть одразу ж, як зголодніють, і вимагають, щоби мама 
приділяла їм кожну мить свого часу. Злітають місяці, а їхня впертість 
стає все очевиднішою й сягає ураганної моці в дошкільному віці.

Роздумуючи про слухняних і неслухняних дітей, я вирішив підшу-
кати ілюстрацію, щоби пояснити цей феномен. Невдовзі натрапив на 
відповідний приклад у місцевому супермаркеті. 

Уявіть, що ви – у великій продуктовій крамниці легко штовхаєте 
поперед себе візок для продуктів, і він слухняно котиться вперед, по-
ступово зупиняючись. Ви ходите крамницею, задоволено кидаючи у 
візок пакети з супом швидкого приготування, пляшечки кетчупу, бу-
ханці хліба. Купівля продуктів у супермаркеті – дуже легке завдання. 
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Навіть коли візок наповниться з чубком, ви зможете штовхати його 
перед собою одним пальцем. 

Проте не в усіх супермаркетах отоварювання буває таким безхмар-
ним. Інколи ви приходите в магазин і хапаєте перший-ліпший візок, 
що зловісно чекав вашого приходу зразу біля дверей. Коли штовхаєте 
його вперед, він раптом розвертається вліво, налітаючи на полиці з 
пляшками. Не ймучи віри, що не здатні впоратися з порожнім візком, 
ви люто навалюєтеся на нього всією своєю вагою, прагнучи втримати 
на правильному шляху. Візок, видається, живе власним життям, пет-
ляючи то вліво, то вправо, натикаючись на стелажі з яйцями та моло-
ком і ледь не збивши з ніг перелякану бабусю в зелених черевиках. 
Прості дії, які легко й невимушено давалися тиждень тому, сьогодні 
скидаються на участь у бойових діях на пересіченій місцевості. Ви по-
чуваєтеся вичавленим і знесиленим, коли нарешті вдається пригнати 
норовливий візок до каси. 

Чим різняться візки у двох різних супермаркетах? Вочевидь, у пер-
шого візка були рівні, добре змащені колеса, котрі рухали його в на-
прямку, потрібному покупцеві. У другого – вигнуті нерівні колеса, то-
му й так важко було ним керувати. 

Ви вже зрозуміли, як ця ілюстрація співвідноситься з вихованням 
дітей? Ми маємо сприймати за належне, що в деяких дітей від наро-
дження «вигнуті колеса»! Вони не хочуть рухатися туди, куди їх скеро-
вують, бо їхні власні уявлення змушують переміщатися у зовсім іншо-
му напрямку. Матері, яка штовхає подібний «візок», доводиться 
витрачати всемеро більше сил та енергії, щоби зрушити його з місця, 
ніж батькам дитини із «рівними, добре змащеними колесами». (Лише 
матері впертих дітей зможуть повністю збагнути суть цієї ілюстрації!) 

ЧИ ВАША ДИТИНА ТАКА, ЯК ІНШІ? 
Як поводиться «типова» чи «пересічна» дитина? Я завжди вважав, 

що характер дітей із західних країн можна зобразити за допомогою 
звичайної дзвоноподібної кривої. Інакше кажучи, я припускав, що є 
не так уже й багато слухняних дітей і стільки ж – неслухняних, осно-
вна ж маса дітей, скоріш за все, перебуває десь між цими двома 
полюсами. 

Однак, вислухавши скарги 25 тисяч замучених батьків, я переконався, 
що моя гіпотеза помилкова. Те, як усе є насправді, я зобразив на діаграмі, 
що нижче. (Не сприймайте мою гіпотезу, як закон. Цілком можливо, що 
це моя суб’єктивна думка, ніби більшість малюків намагаються повалити 
батьківську владу й захопити світ.)
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РІДНІ БРАТИ Й СЕСТРИ: ПОВНА 
ПРОТИЛЕЖНІСТЬ

Є ще одне явище, яке ніколи не міг пояснити, – стосунки між рід-
ними братами й сестрами. Коли у сім’ї двоє дітей, велика ймовірність, 
що одна дитина буде слухняною, а інша – навпаки.

Спокійна дитина частіше стає улюбленцем дорослих. Вона усміха-
ється, як мінімум, шістнадцять годин на добу й більшу частину свого 
часу намагається з’ясувати, чого хочуть від неї батьки і як поводитися, 
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щоби зробити їх щасливішими. Насправді вона потребує їхньої любо-
ві й уваги, тож на її характер дуже відчутно впливає це бажання за-
служити їхні прихильність і схвалення.

Друга дитина дивиться на життя із зовсім іншої позиції. Вона від-
пускає гальмо, розганяється до максимальної швидкості, а тоді вже 
намагається керувати всією сім’єю. Розумієте тепер, як різні характе-
ри двох рідних братів можуть стати фундаментом для серйозної кон-
куренції та навіть ворожнечі між ними? 

Неслухняний хлопчик постійно отримує потиличники, вислуховує 
чимало погроз і нотацій, а його брат-янголятко, маленький «позитив-
ний герой нашого роману», весь вільний час лише шліфує свій німб і 
гойдається на теплих хвилях батьківського схвалення. Ці двоє братів 
стають супротивниками через відмінності у характерах і можуть до 
кінця своїх днів не перестати гризти й дряпати одне одного. 

ПОРАДИ БАТЬКАМ, 
ЗАМУЧЕНИМ СІМЕЙНИМИ СВАРКАМИ

Ось ще кілька порад, що можуть знадобитися батькам неслухняної 
дитини:

1. Не бійтеся визнавати почуття вини й хвилювання, що часом ви-
никають, якщо ви дійсно совісні батьки. Ви стали мимовільним учас-
ником перетягування канату, у якому задіяні всі члени вашого сімей-
ства, а це, звісно ж, засмучує та втомлює. Ніхто не попереджав вас, що 
процес виховання дитини буде таким складним!

2. Не звинувачуйте себе у напрузі, що виникає між вами й вашою 
неслухняною дитиною. Багато молодят бачать себе в майбутньому 
люблячими та спокійними батьками, котрі читатимуть казочки своїм 
«маленьким янголятам», які мирно розташувалися в піжамах біля ка-
міну. Різниця між дійсністю та вашими уявленнями про неї може бути 
надто непередбачуваною й навіть лякати. 

3. Не зважайте на батьків слухняних дітей, котрі не розуміють, з 
якими труднощами ви стикаєтесь у процесі виховання своєї неслух-
няної дитини. 

4. Не зважайте на коментарі штибу: «Якби ви виховували своїх ді-
тей, як я, то не мали б таких жахливих проблем». Подібні заяви лише 
підливають олії у вогонь! 

5. Не забувайте, що з упертою дитиною часом буває дуже важко 
впоратись, навіть якщо батьки виховують її з великою любов’ю та 
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самовіддачею. Може знадобитися кілька років, аби привчити її хоч у 
чомусь коритися старшим і співпрацювати з ними для блага всієї сім’ї. 

6. Не намагайтеся перевчити дитину за день. А в процесі перена-
вчання не піддавайтесь паніці.

7. Ставтеся до дитини зі щирою любов’ю та повагою, але вимагайте 
від неї підпорядкування вашому керівництву. 

8. Ретельно обдумуйте свої слова перед тим, як зробити дитині за-
уваження. Потім, якщо вона не послухається, прийміть її виклик і 
отримайте перемогу. 

9. Винагороджуйте дитину за кожен послух – даруйте взамін увагу, 
любов і похвалу.

КЛЮЧ ДО ПОТЕНЦІАЛУ ВАШОЇ ДИТИНИ
Найважливіша порада, яку можу дати батькам упертої, незалежної 

дитини, полягає в тому, що її характер і силу волі дуже важливо почина-
ти формувати уже з перших років її життя.

Я щиро вірю, хоча мені й складно довести істинність свого припу-
щення, що неслухняні діти перебувають у «групі ризику», і пізніше, 
коли підростуть, у їхній поведінці можуть з’явитися асоціальні риси. 
Вони, ймовірно, виклично поводитимуться у школі, ставитимуть під 
сумнів батьківські цінності та погрожуватимуть кулаком усім, хто на-
важиться стати їхнім керівником. Я вважаю, що вони, з великою ймо-
вірністю, можуть раніше за ровесників розпочати активне сексуальне 
життя, вживати наркотики й начхати на навчання.

Моя оцінка, звичайно, не є припущенням, бо через складність люд-
ського характеру неможливо цілком точно передбачити поведінку кож-
ного окремого індивідуума. Крім цього, мушу зазначити, що не все так 
погано, як може видатися на перший погляд. Насправді неслухняна 
дитина має сильніший характер і більший потенціал у житті, ніж її 
слухняні ровесники.

Те, чи розкриє дитина цей потенціал, залежить від рішучого, але лю-
блячого ставлення батьків і того, як виховуватимуть її у ранньому віці. 
Отже, хочу ще раз повторити пораду, яку вже давав на початку розділу: 
«Почніть формувати характер дитини, поки вона ще маленька». (Зау-
важте, я не сказав «зламайте її», «приструнчіть» чи «підкоріть собі». Як 
саме це зробити, я детально поясню в наступних розділах.) 




