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Предговор
Всеки баща си мечтае да напише увод към книга, написана 

от неговите синове!
Един ден вечерта трябваше да разговарям с група бъдещи 

бащи. По-рано онзи ден една от бъдещите майки в офиса ми ме 
запита: „Как да накарам съпругът ми да присъства на вашия 
разговор? Това е първото ни дете и искам той да е подготвен.” 
Аз предложих да кажат, че ще присъстват на разговор за ня-
кои нови и вълнуващи методи за инвестиция, които могат да 
осъществят. Бъдещите бащи отговориха с двете мои любими 
думи при щастлив брак: „Да, скъпа!” И те дойдоха. Двойките 
седнаха на предната редица и след няколко минути ги видях 
да се бутат с лакти и да казват: „Мислех, че той ще говори за 
инвестиции. Той говори за бебета!” В края на разговора бащи-
те ми благодариха. Те току-що бяха осъзнали, че ще направят 
най-добрата инвестиция в живота си.

Представи си, че започваш нова работа. Ти, естествено, 
си загрижен, защото може би не си обучен за тази работа. Тя 
изисква нови умения и нови инструменти. Разглеждай тази 
книга, сякаш е твоята първа кутия с инструменти, комплект 
от инструменти за начинаещи, които ще ти помогнат да увели-
чиш инвестициите си така, че години по-късно да можеш да се 
отпуснеш и да се наслаждаваш на „постъпленията” си. В тази 
нова работа може да се наложи да започнеш отначало – да се 
научиш да сменяш памперси. Ще си разстроен понякога, че съ-
пругата ти знае по инстинкт какво да прави. Ще се научиш как 
да държиш плачещо бебе, когато съпругата ти каже: „Ето, по-
дръж го! Опитай се да го успокоиш!” Да утешаваш нервни бебе-
та е нещо, при което можеш наистина да заблестиш, а д-р Боб и 
д-р Джим ще ти покажат как. Вместо да се щураш непохватен 
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насам-натам, ще утешиш бебето си и ще натрупаш точки пред 
съпругата си. Нищо не привлича вниманието на жената така, 
както да види голям мъж да се грижи за малко бебе.

В цялата книга д-р Боб и д-р Джим ще ти дават инстру-
менти, за да помогнеш на бебето си да ти се довери като възпи-
тател. Ти не си само заместник, който запълва времето вместо 
мама. Твоите деца ще се наслаждават на различния начин, по 
който ги възпитаваш; начина, по който им говориш; начина, по 
който ги държиш, и начина, по който ти си играеш с тях. Това 
не е нещо повече или по-малко от това, което Мама прави, прос-
то е различно, а децата растат по-добре при тази разлика. Д-р 
Боб и д-р Джим искат ти да бъдеш най-добрият татко, който 
можеш да бъдеш, и те ще ти покажат как. Като използват своя 
комбиниран 24-годишен опит като бащи, те споделят с теб как-
во са научили, какво действа при повечето бащи, през повечето 
време.

Отглеждането на осем деца ми помогна да се развия като 
по-добър мъж, по-добър съпруг, и по-добър човек. И аз наблю-
давах как синовете ми порастват със свои собствени семейства. 
Дори тогава учех Боб и Джим на всичко, което те знаят (или 
поне така исках да си мисля), опитът им със своите пет деца 
им позволи да изградят и разширят знанията си и да споделят 
уникални прозрения с теб. По време на тази книга авторите 
малко „прокървяха”. Те са правели грешки и са се учели от тях 
и от съпругите си. 25-те съвета, които ти предлагат в книгата, 
със сигурност ще ти помогнат да се наслаждаваш на осъщест-
веното възнаграждение на твоето инвестиране на време и лич-
ност в детето ти.

Тъй като съм видял всяко от децата ми да пораства, да се 
изнася, да се жени, да гради кариера, и да има деца, истинско 
щастие е да се обърна назад към самото начало и да си при-
помня безбройните часове, които съм прекарал в държане, лю-
леене, сменяне на памперси, обличане и играене с всяко едно 
от тях. Като погледна на връзката си с моите възрастни деца, 
знам, че инвестициите ми са се изплатили стократно. Д-р Боб и 
д-р Джим ще ти помогнат и ти да си изплатиш инвестициите – 
на теб и на твоите деца.

Д-р Бил Сиърс
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Първи думи към таткото
Предстои ти да станеш баща. Или може би твоето вър-

зопче радост вече се е появило. Може би държиш тази 
книга в ръцете си, защото съпругата ти, приятелката ти, 
тъщата ти, или добронамерен приятел мислят, че се нуж-
даеш от нея. Ако е така, не го приемай лично. Някой може 
би просто е търсел сладък подарък и е помислил, че по-ве-
роятно би прочел малка книжка, отколкото цяла енцикло-
педия за бащинството. Както и да е, съпругата ти ще про-
чете всички важни книги и ще попълни информацията, от 
която имаш нужда, нали?

Може би. Но като нов баща, ти не желаеш да рискуваш 
да останеш извън групата, нали? Искаш да бъдеш също 
толкова подготвен, колкото и майката на детето ти, но ис-
каш съкратената версия, най-избраното, фактите, които 
трябва да знаеш, без допълнителните глупости.  Първите 
стъпки на таткото е онова, което описва всичко това.

Сега, наистина ли има само 25 неща, които трябва да 
знаеш, когато започваш ролята си на баща? Разбира се, че 
не. Вмъкнахме много повече от това в тази книга. Но да 
бъдеш баща е нещо, което се учи в крачка. Няма книга в 
света, която да може да те подготви напълно за онова, ко-
ето ще изпиташ – не защото има толкова много информа-
ция, а защото ти и твоето бебе сте уникални. Никой автор, 
нито дори тези двамата, не може да предвиди всичко, кое-
то новото бебе ще открие у теб като баща. Бащинството не 
е тест, за който може да седнеш да учиш. Остави бебето си 
да те научи с времето на онова, което се нуждаеш да зна-
еш. Ние сме тук само да ти предложим няколко съвета, да 
ти разкажем няколко шеги, и да споделим, какво сме нау-
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чили по време на нашето пътешествие през бащинството.
Така че отпусни се, вземи си нещо за пиене и малко 

чипс и салса, седни на платнения стол в задния двор, и 
прекарай следобеда като „попиваш” какво смятаме за 
най-полезни идеи и прозрения, които ще ти помогнат да 
поемеш по правилния път като нов баща.
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Пояснение за жените
Значи мислиш да купиш тази книга за съпруга си, сина 

си, зет си, за свой приятел или за годеника си? В живота ти 
има мъж, който се е решил да направи решителната крач-
ка към бащинството, а ти търсиш начин да го облекчиш в 
неговите нови отговорности.

Ти си на правилното място. Първите стъпки на тат-
кото е основно ръководство за нови бащи. Ние не можем 
да кажем на бъдещия баща как да бъде страхотен баща; 
той ще трябва да открие това вътре у себе си. Но ще му 
помогнем да открие своя собствен усет за бащинство, да 
развие собствените си способности да бъде родител и да 
даде воля на скрития у него баща. Ще го предизвикаме да 
бъде най-добрия баща и другар, който може да бъде.

Какъв точно съвет смятаме да му дадем? И тъй, може 
да прочетете книгата преди него, за да се уверите, че сте 
съгласни с това, което ще му кажем. Или може просто да 
ни се доверите, и да се доверите на него, а след това да 
седнете и да наблюдавате какво ще се случи, когато се зах-
ване с това ново бебе.

Не се притеснявайте. Тази книга беше „одобрена” от 
нашите съпруги, нашите майки и няколко други опитни 
майки. Може да се чувствате уверена, че този нов татко ще 
получи някой и друг добър съвет.

Може би се тревожите излишно. Той може да ви изне-
нада. Внезапното бутване на бебето в ръцете му може да 
доведе до моментална трансформация. Нищо не превръ-
ща здравия и издръжлив мъж в парче кашкавал по-добре 
от малко, въртящо се бебе. Не трябва да карате съпругът 
си да бъде добър баща; едно бебе ще го открие у него. Тук 
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сме само да му дадем леко побутване, ако е нужно.
Ще ви бъдем благодарни за привилегията да споделя-

те мислите си с новия баща във вашия живот.
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1.
 

 
Истинските бащи сменят 

пелени 

Бебето ти се е родило едва преди няколко часа. Ти и 
новата майка сте преживели много през последните девет 
месеца (е, тя поне със сигурност – твоето основно вмеша-
телство е продължило около 15 минути). Мама спи. Новото 
ти бебе лежи в бебешката си люлка. Той или тя оглежда 
новия свят. Ти грееш с гордост, като гледаш новото си вър-
зопче радост. Мечтаеш си да учиш малкото да хвърля топ-
ка, да кара велосипед, да прави салто, да играе на видео-
игри, да кара кола. Това бебе е твой потомък. Той или тя 
ще продължи името ти. И евентуално внуците също ще го 
продължат. Това дете е твоята вечност. Животът е хубав. 
Забелязваш смешна гримаса на лицето на бебето…

Уффф, каква е тази миризма? Той е напълнил пеле-
ната.

Оглеждайки се наоколо, ти се надяваш някой друг да 
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се погрижи за това. Къде е медицинската сестра, когато 
ти трябва? Поглеждаш към Мама, но тя за пръв път след 
39 часа спи. Няма да започнеш да учиш детето си как да 
хвърля бейзболна топка поне през следващите две годи-
ни, а си въобразяваш, че Мама ще се погрижи за всички 
бебешки въпроси дотогава. Дали да я събудя? Давай, а 
тя вероятно никога няма да ти прости. Това, което ще на-
правиш с тази пелена, ще те определи какъв баща ще си. 
Дали ще скочиш, ще си изцапаш ръцете и ще се превър-
неш в привързан, загрижен баща? Или просто ще седиш 
отзад през бебешките години и ще чакаш, докато ръката 
за хвърляне на детето ти е вече във форма?

Четейки това, вероятно си мислиш, „Чакай малко, това 
е само един смърдящ памперс!”. Прав си. Това е само пам-
перс. И да, смърди! Но ако наистина мислиш за това – дъл-
боко се замисли за това, че както в дзен медитация, това е 
много повече от смяна на памперса. Това е твоят шанс да 
хванеш бащинството за рогата и да продължиш така! Сега 
е шансът ти да надскочиш схващането в пространството, 
че всички бащи са като неспособния, гледащия само фут-
бол и пиещия бира Хоумър Симпсън, който е напълно не-
веж, когато става въпрос да се грижи за бебе.

Как точно се сменя памперс всъщност? Няма да ти ка-
жем, все още не. Въпреки заглавието си тази глава не е 
за това, как се сменя памперс. Тя е за желанието да го 
смениш, или поне да пожелаеш да го смениш дори, когато 
не желаеш. В Глава 8 ще ти дадем подробни инструкции, 
така да сменяш памперси, сякаш си професионалист. Но 
кой се интересува, че си аматьор в момента? Жена ти поне 
ще види, че се опитваш. Даже и да проспи усилията ти, 
медицинската сестра може да дойде и да забележи, а по-
късно да каже на Мама, че ти си изпълнил задължението 
предано. А ако никой не види опитите ти да бъдеш добър 
баща – и това е добре. Ще преживееш първото привързва-
не между баща и бебе и ще можеш да си кажеш: „Хей, ама 
аз мога да правя всички тези неща за татковците.”

Сменянето на първия памперс всъщност не изисква 
някакво усилие; нужно е само желание да промениш жи-
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вота на това мъниче. Да бъдеш там за него. Да си готов да 
си поизцапаш ръцете малко. Да отделиш малко време в 
този първи ден, и всеки отделен ден през следващите 18 
години, да дадеш на детето си малко внимание на прак-
тика.

Детето ти ще има много потребности и задачи през це-
лия си живот, които не може да свърши само. Можеш да 
започнеш на момента да му пращаш посланието „Аз съм 
тук за теб – без значение за какво.” Това е послание, на 
което то ще се научи да разчита през остатъка от живо-
та си. „Аз съм тук за теб, когато имаш нужда да ти сменя 
памперса. Тук съм, когато се спънеш и си удариш главата. 
Тук съм, когато изостанеш от хаоса в гимназията. Тук съм 
с теб, когато другите деца в класа те дразнят заради нова-
та ти прическа. Когато се прибера от работа изтощен, и ме 
помолиш да покараме велосипеди, ще караме бързо като 
вятъра. Ще съм до теб, когато имаш проблеми в учили-
ще. Ще те подкрепям най-много при пробите ти за отбора. 
Ще те аплодирам най-шумно, дори и когато загубите щат-
ския шампионат. Ще рискувам живота си, когато те оставя 
да шофираш семейната кола. Ще направя, каквото мога, 
когато целият ти свят се срути, защото първата ти любов 
иска да бъдете само приятели.”

Извинете, надминахме се. Нека засега забравим за 
тийнейджърските години; нека просто се фокусираме на 
сегашния момент. Изследванията показват, че 75 процен-
та от татковците се преструват, че не са забелязали мръс-
ния памперс, за да избегнат смяната му. Ако прочетеш 
тези цифри в списание, сигурно ще си помислиш: „Не мога 
да повярвам, че толкова много бащи са паднали толкова 
ниско. Аз няма да съм част от тях.” Сега е шансът ти да го 
докажеш.

Смяната на памперс е практическото бащинство. Кол-
кото повече докосваш детето си, без значение дали е при 
смяна на памперс, при прегръдки, при игри на гоненица, 
толкова по-добре ще го опознаеш. Детето ти ще се нуждае 
от 5 хиляди смени на памперси през следващите няколко 
години. Това се равнява на около 250 часа насаме, за да 
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опознаеш детето си.
Много бащи се срамуват от смяната на памперса, за 

разлика от всички други рутинни задължения за детето. 
Може би ще откриете, че Мама е по-добра в повиването, 
гушкането  и утешаването и така ще й позволиш да свър-
ши всичко. Но колкото по-добре се справя с майчинство-
то, толкова по-малко те засяга като баща. Евентуално ще 
трябва да наваксваш. Татенце, предизвикваме те да сме-
ниш памперса. Бъди практичен баща. Това е най-добрата 
инвестиция в живота ти. Останалата част от книгата ще 
ти даде много инструменти (Инструменти? Страхотно!), 
които можеш да ползваш, за да бъдеш най-страхотният 
татко на света. Започни с първия памперс и ти ще бъдеш 
добър по пътя.
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2.
 

 
Ти си важен играч 

в екипа за раждане 

Почти е тук: големият ден, който ти и твоята спътнич-
ка сте очаквали в продължение на девет месеца. Тъй като 
очаквате раждането на бебето си, ето най-важните неща, 
които може да очакваш, и как най-добре да се подготвиш 
за събитието. Според двама бащи, които са преживели 
това пет пъти със своите съпруги и безброй пъти с други 
нови родители: да имаш бебе е може би най-голямото съ-
битие в живота ти, което го променя изцяло. Ако вече си 
преживявал раждане със съпругата си, не прескачай тази 
Глава. Може да намериш идеите ни за интересни, а ние 
обещаваме шега или две, за да си заслужава времето.

Помниш ли, как на сватбата ти всеки се шегуваше, че 
това е нейният ден?

Всичко беше за нея, а ти беше там само, за да я след-
ваш? Е, не позволявай на никого да ти каже същото за 
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раждането на детето ти. Можеш да преживееш радостта от 
раждането също толкова, колкото и новата Мама. Остави 
другите грижи настрана и фокусирай цялото си внимание 
на съпругата си, докато тя ражда бебето ти.

Да помогнеш на жена по време на родилните й мъки е 
много повече от напътствията ти по време на дишането и 
напъването. Тя има нужда да те чувства свързан с нея на 
100 процента, и емоционално и физически. Физическата 
подкрепа означава да стоиш до нея, да положиш ръце върху 
нея, да седиш зад нея за подкрепа и да я храниш с парченца 
лед и глътка сок. Това означава да игнорираш разсейващи 
фактори като телевизор. Повечето родилни отделения имат 
телевизори, а ние винаги сме се чудели защо. Дали е заради 
Таткото, да може да гледа мача, докато медицинските сестри 
помагат на Мама по време на раждането? Всъщност засича-
ли сме бащите да правят това! Изключи го! Накарай твой 
приятел да запише мача, така че ти ще можеш да го гледаш 
следващата седмица. Емоционалната подкрепа означава да 
слушаш всичко, което новата майка казва, да й отговаряш и 
дори да предугаждаш нуждите й, да я засипваш с окуража-
ващи думи и подкрепа и да прочистиш съзнанието си относ-
но притеснения за работа или финанси.

Може би си мислиш, че ще бъдеш превъзбуден, за да 
бъдеш опората, от която се нуждае жена ти в този специа-
лен ден. Единият начин да се чувстваш свободен да се на-
слаждаваш на раждането, е да наемеш професионална по-
мощ. Може би си мислиш: „Ние вече го направихме! Има-
ме най-доброто родилно отделение в града, а ние избрахме 
най-добрата болница в окръга. Имаме цялата необходима 
професионална помощ.” Ние говорим за професионалист, 
който е опора по време на раждането, или гледачка1. Ако 
вие и жена ви планирате да раждате вкъщи или да полз-

1 В Америка в този смисъл на думата гледачка се има предвид 
човек, който не е медицинско лице, който/която те подкрепя 
и помага със съвети, информация, емоционално те подкрепя 
преди, по време на и малко след процеса на раждане. Подобно 
на жените в миналото, които са помагали на родилката да се 
подготви, да роди и да се пригоди към детето. – Б.пр.
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вате родилен център, тогава вие вече имате акушерка, ко-
ято ще окаже подкрепа по време на раждането, а може би 
имате и гледачка. В болницата въпреки това акушерите 
са там, само за да се уверят, че няма медицински услож-
нения и да извадят бебето от родилния канал, процес кой-
то отнема около 20 минути. Акушерите там не подкрепят 
Мама през часовете или дните на родилни мъки. Родилна-
та сестра ще я напътства през наистина активната част на 
родилните мъки и напъните, а тази сестра ще бъде добре 
обучена и полезна. Ако родилното отделение е неочаквано 
заето обаче, то тогава сестрата може и да не може да обръ-
ща достатъчното внимание на жена ти, отколкото на нея 
й се иска. Освен това жена ти няма лична връзка с тази 
сестра – може даже да не са се срещали преди това. Тогава 
оставаш ти.

Сега, ако ти си един от тези супермени, които всъщност 
обръщат внимание на  часовете за бременни, ти знаеш 
всичко относно раждането и си готов да напътстваш жена 
по време на промените на позите, начините на дишане и 
отпускащите техники, за да осигуриш опита при раждане, 
от който тя има нужда, тогава те аплодираме. Но ако ти 
си част от другите 99 процента мъже, тогава вероятно си 
нямаш и представа какво да очакваш, а още по-малко как 
да напътстваш партньорката си при раждането. Ето как се 
е чувствал д-р Боб с първото си дете:

„Ние наехме гледачка месеци преди термина. Тя из-
гради връзка със съпругата ми, така че  щеше да знае точ-
но, от какво има нужда Черил при раждането. Оставих на 
гледачката отговорността да определи, кога Черил да се 
разхожда и кога да лежи, как да напътства дишането й 
(дали да е „хе хе хо” или „хо хо хе”?) и какво положение да 
заеме, за да облекчи контракциите й. Това ме освободи да 
преживея процеса на раждане с жена ми и да бъда там за 
нея – да й разтривам гърба, да я подкрепям при вървеж и 
да сменя позициите, да бърша потното й чело, като я под-
държам хидратирана, и да правя всичко останало, което 
поискаше или от което имаше нужда.”

Д-р Джим и съпругата му също са радостни, че си на-
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еха гледачка:
„По време на часовете ни за бременни аз се опитах да 

запомня възможно най-много за „таткото-треньор”. Но то-
гава ми хрумна: „Няма ли да е по-добре да наема „тре-
ньор”, който е правил вече това? Да роди, би било висше 
постижение за жена ми – нейната Супер купа – а не ми-
сля, че който и да е отбор, би се опитал да излезе на терена 
за голямата игра с водач, който никога не е водил преди 
това. Така назначих професионалист. Нашата гледачка е 
„тренирала” стотици пъти преди. Тя познаваше персона-
ла в болницата – техните силни и слаби страни – и тя ни 
помогна да намерим една от най-добрите медицински сес-
три. Това ме освободи да играя ролята, която ми подхож-
даше повече: Нервен баща. В допълнение на бърсането на 
челото на жена ми и държането на ръката й, носех све-
жи ледени парченца и топли одеала (гледачката ми каза, 
къде ги крият сестрите).”

Ако не можеш да наемеш помощник за раждането, до-
веди някой близък приятел на жена ти или член от семей-
ството, който да поеме емоционалната подкрепа и остави 
професионалистите в болницата да те водят. Ако часовете 
ви за бременни още не са почнали, подсигури се да при-
състваш и да внимаваш. Познаваме някои бащи, които 
бяха изключителни треньори при раждането. И ти също 
можеш да бъдеш един от тях.

„Но кой ще запише раждането на лента?”, може да по-
питате. Определено не и ти! Трудно е за много да се от-
кажат от тази важна работа, довери ни се: нуждаеш се от 
приятел или от член на семейството, който да бъде опера-
тор за деня. Ако желаеш да държиш малък фотоапарат в 
джоба си за случайна снимка, давай. Но не позволявай на 
фотоапаратът да застане на пътя. Освен това не искаш ли 
да те има на всички снимки, и така да можеш да покажеш 
на децата си доста по-късно какъв подкрепящ и развълну-
ван баща си бил?

Ако напълно се концентрираш върху родилните мъки 
и раждането като процес, ще се почувстваш така, сякаш се 
случва на теб самия (е, почти – не ще се наслаждаваш на 
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многото физическа работа и действителната болка). Ще си 
емоционално подготвен да приемеш бебето си с отворени 
ръце. Новата майка обикновено е превъзбудена от емо-
ции, когато поставят бебето й на корема, но често виждаме 
таткото просто да стои там и да гледа. Поставете ръцете си 
на детето. Гушнете се в прегръдките на Мама и оставете 
сълзите да си текат.

Животът ти ще се промени. Подготви се да се проме-
ниш заедно с него! Не бъди дръпнат баща; бъди изправен 
мъж на този специален ден. Потопи се в емоционалното 
преживяване на раждането на дете и ще си по-добре под-
готвен да приемеш онова малко бебенце в своя свят. Как-
во да правиш, ако наистина не почувстваш емоционална 
привързаност към детето си веднага? Може би не си прос-
то от онези силно чувствителни мъже, които плачат в края 
на филма „Казабланка”. Разбира се, че си развълнуван, но 
просто не я чувстваш. Ако родилните мъки и раждането не 
те погълнат, не се притеснявай. Ние имаме лек и е само 
въпрос на време да ти го оставят в ръцете. Обърни страни-
цата и се приготви да бъдеш баща.


