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Een van de moeilijkste gedragskenmerken die een infantiele volwassen baby 
kan bereiken, is iets waar vrouwen helemaal geen moeite mee hebben: 
huilen. Een volwassen baby moet om verschillende redenen vaak kunnen 
huilen, maar misschien wel de belangrijkste is persoonlijke ontwikkeling en 
groei. Mannen huilen af en toe, maar meestal alleen onder extreme 
omstandigheden en zelfs nadat ze de bevrijding en voldoening van een 
goede huilbui hebben ervaren, keren ze terug naar de machomannen 
wereld van nooit meer huilen. Mannen zouden zeker baat hebben bij 
huilen, maar de volwassen baby's in ons leven zouden zeker niet eens de 
kans krijgen moeten om niet te huilen. Volwassen zuigelingen en vooral 
sissy-zuigelingen moeten kunnen huilen en moeten dat vaak en 
gemakkelijk doen. Het is dus een van die gelukkige toevalligheden waar 
een behoefte in een voordeel voorziet en wij als echtgenotes en moeders 
van deze baby's kunnen onze baby's een geweldige ervaring bezorgen 
door vaak, gemakkelijk en hard te kunnen huilen. 

Wie is verantwoordelijk voor het falen van het huilen van onze baby's? Afgezien van de menselijke 
natuur zijn het wij vrouwen - moeders en partners - die een deel van de schuld moeten dragen, zo 
niet de meeste. Wees nu eerlijk ... we verwachten dat onze mannen mannen zijn en dat ze het 
uithouden en niet huilen. We zeggen de juiste woorden over hoe onze mannen moeten leren huilen, 
maar als ze dat doen, worden we in het geheim afgestoten of op zijn minst niet onder de indruk. Of 
wanneer ze beginnen te huilen, doen we er alles aan om het te stoppen, terwijl we meer huilen 
moeten bevorderen. Dus hoeveel meer moeten we reageren op het huilen van onze volwassen baby 
en hun behoefte eraan? Dit is dus het eerste punt dat we moeten leren. 

1) JE MOET TROTS zijn op het 
huilen van je baby Ja, je moet een gevoel van trots voelen als je volwassen kind huilt. Het is een 
succes, geen mislukking. Het is mooi en niet lelijk. Uw kind ontwikkelt zijn babykant meer en leert 
enkele van de diepe geheimen van succesvol babys die zo weinigen leren en daardoor lijden. Als je 
tranen in de ogen van je baby ziet of snikken hoort tijdens een pak slaag, lach dan en wees blij dat je 
kleine meid iets ervaart waar maar weinig mannen toe komen - emotionele ontlading. En ze ervaren 
ook iets dat maar weinig baby's krijgen: authenticiteit. Alleen echte baby's huilen! 

2) SCHREEUWEN IS GOED 
Zonder te huilen, zal je babymeisje niet de volheid van het kinderleven vinden. Huilen opent de deur 
naar de wereld van kinder emoties; van afhankelijkheid en van echte regressie naar hun natuurlijke 
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staat. Voor sommige moeders is een huilend kind eng, maar je moet verder gaan dan angst en 
ontdekken dat wanneer je kind huilt, ze een goede veilige plek binnenkomen. Ik hoor de bezwaren 
nu van moeders over de hele wereld die zeggen 'maar als ze huilen, blijven ze dan niet langer 
baby's?'. Ironisch genoeg is het antwoord het tegenovergestelde. Een baby die leert huilen en dit 
enthousiast en vaak doet, zal sneller en vollediger voldoen aan hun regressieve drang. Als huilen 
emotioneel genezend is voor vrouwen, waarom zou het dan ook niet zijn voor een mietje baby? 

3) BETROKKENHEID BIJ HET OPVOEDEN VAN JE KIND 
Sta jezelf toe deel uit te maken van het snikken en tranen van je kind. Knuffel, troost en wees bij ze. 
Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Als je je kind tamelijk hard hebt gedisciplineerd en ze huilt als 
resultaat, dan moet je na de eerste knuffel en troost je meisje terug in haar bedje of strafhoek 
plaatsen en het huilen zijn gang laten gaan. Maar zelfs dan ben je nog steeds betrokken. Je doet niet 
alsof het niet gebeurt; je relativeert het. 

4) MOEDIG HET HUILEN VAN UW KIND AAN 
Ouders moedigen hun kinderen zelden aan om te huilen omdat ze van nature een gelukkig kind en 
een groeiend kind willen. Ze willen dat hun kind opgroeit en stopt met huilen en andere 
communicatiemethoden en emoties ontwikkelt. Maar onze baby meisjes zijn anders. Het zijn 
zuigelingen en we willen ze aanmoedigen in hun kinderschoenen, om jonger te worden en de 
eenvoud en het wonder van afhankelijke baby's te ervaren. We willen dat onze baby's huilen en dat 
vaak en lang doen. En dus moedigen we onze meisjes aan om te huilen. Hoe? Vooral door trots te 
zijn op eerder huilen, een goede huil te belonen en door hen eraan te herinneren hoeveel beter ze 
zich voelen na een goede huilbui. 

Huilen bij je kind ontwikkelen 
Hopelijk ben je er inmiddels van overtuigd dat huilen een lonend onderdeel van het leven zal 
worden voor jou en je baby. Het probleem blijft hoe je je dochtertje weer kunt laten huilen. Welnu, 
er zijn enkele hints en suggesties die voor u kunnen werken, maar uiteindelijk ligt de 
verantwoordelijkheid bij u en uw dochter die het huilen in uw moeder / baby-relatie willen 
implementeren. Zonder het echt te willen en bereid te zijn om eraan te werken, zul je waarschijnlijk 
niet slagen. 

1) Vastbeslotenheid om te gaan huilen 
U en uw kind moeten dit met elkaar bespreken en u als moeder moet haar laten weten dat u met 
huilen wilt beginnen als onderdeel van de relatie. Het kind moet het ermee eens zijn, want zonder 
dat zal er niets dan falen zijn. Als ouder heb je het recht om huilen te eisen, maar zonder 
toestemming van het kind zul je het moeilijk implementeren (hoewel niet onmogelijk). Onderhandel 
je een weg door, maar het is niet onredelijk om te eisen dat ze op zijn minst soms huilt. 
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2) Bepaal uw huilniveau 
Dit kan in het begin moeilijk zijn om te doen en daarom is het iets om in gedachten te houden terwijl 
u doorgaat in plaats van dat u op dit moment helemaal kieskeurig bent. We huilen als we 
emotioneel zijn of pijn hebben. Een baby huilt echter als hij honger heeft, nat / vies is of zich 
ongemakkelijk voelt. Ze huilen als ze bang zijn. En soms huilen ze zonder duidelijke reden. Denk er 
dus eens over na wanneer je wilt dat je baby huilt? Boos? Nat? Vuil? Hongerig, bang? Gestraft? In 
verlegenheid gebracht? Iets om over na te denken ... 

3) Wees voorbereid op grappige geluiden! 
Je baby is waarschijnlijk erg onervaren in huilen en zal in het begin nogal vreemd, raar of zelfs 
humoristisch klinken. Lach haar niet uit! Na verloop van tijd zal ze haar eigen geluid en haar eigen 
stijl ontwikkelen en na verloop van tijd zal ze meer als een baby klinken, maar in werkelijkheid komt 
geen enkele volwassene ooit overeen met de geluiden van een huilend kind, maar de emotionele 
ontlading die ze zal bereiken is net zo goed. 

4) Huilende emoties plaatsen 
Dames, als uw kind klaar is met huilen, kunt u zich beschaamd, beschaamd of verward voelen. Wees 
er klaar voor en onthoud dat het gebruikelijk is. En je baby zal mogelijk dezelfde emoties voelen 
wanneer ze terugkomen naar de volwassenheid met een betraand gezicht of pijnlijke ribben door 
snikken. Het is deze fase die zo cruciaal is voor het ontwikkelen van goed huilen, waarbij je elkaar 
aanmoedigt over de voordelen van wat je baby net heeft gedaan. Wees er trots op. Wees 
vastbesloten om het te herhalen. 

4) Train haar om te huilen. 
Klinkt simpel, nietwaar? Nou dat is het niet! Zoals eerder gezegd, is huilen voor mannen onnatuurlijk 
en toch voor baby's heel natuurlijk. Huilen in een deel van de ervaring van je dochtertje kan heel 
moeilijk of relatief gemakkelijk zijn, maar de waarheid is dat het zonder je betrokkenheid, richting, 
begeleiding en verwachting helemaal niet zal gebeuren. 

De beste plaats om te beginnen met huilen trainen is om van de gelegenheid gebruik te maken voor 
momenten waarop je baby emotioneel is, bijvoorbeeld een trieste film. Ook de hormonale cyclus 
van de nep-menstruatiecyclus van uw meisje (als ze die heeft) is een ideaal moment om te 
profiteren van emotionele onrust. Moedig haar aan om te huilen en tranen te laten stromen tijdens 
emotionele momenten in films. Als ze bang is voor het donker of de donder, knuffel haar dan en 
moedig het snikken en huilen aan om op te staan. En het sturen van een emotioneel 'menstruerend' 
meisje in een vuile luier om in de strafhoek te staan, zal zeker wat gebrul onder de oppervlakte 
krijgen. Het zou gemakkelijk moeten zijn om het aan de oppervlakte te krijgen met wat 
aanmoediging of een 'lezing'. 

Het belangrijkste probleem is om die eerste roep te krijgen. Zodra uw kind haar eerste huilbui heeft, 
zal de rest veel gemakkelijker zijn. 
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Het is overduidelijk dat spanking een enorme rol speelt bij je huilende meisje en vooral bij het leren 
huilen. Het geheim van effectief door discipline gedreven huilen is pijn. Als je wilt dat je dochter 
leert om over je knie te huilen of zich over het bed te buigen, dan moet je bereid zijn om aan haar te 
werken. Inmiddels ben je al bezig met het slaan van het onderhoud en ken je relatief gemakkelijk het 
niveau dat je meisje haalt. Er zijn geen tranen of snikken. U zult waarschijnlijk af en toe een 
zwaardere onderhouds sessie hebben van 2-3 keer het gebruikelijke aantal en het zal pijn doen. En 
dan heb je ook nog echte discipline sessies die weer veel moeilijker zijn. Het is tijdens discipline dat 
de kans om te leren huilen bestaat. 

Je hoeft niet per se harder te slaan, hoewel een beetje harder goed is. Wat je vooral wilt, is herhaling 
en verschillende werktuigen. Blijf gewoon slaan en slaan totdat je voelt dat de barrières van je 
meisje naar beneden komen. Je zult het fysiek voelen als ze ophoudt je te weerstaan en probeert de 
spanning te weerstaan. Ze heeft toegegeven. Als je voelt dat dat punt aankomt, zit je in de 
'leerzone'. Alle goede ouders kennen de 'leerzone'. Het is de plek waar de weerstand van uw kind 
tegen leren is verdwenen en in plaats daarvan is het een buigzaam kind. Ze leren de fouten van hun 
manier, maar in het geval van sissy baby's zoals die van jou, leren ze ook te huilen! Verwacht huilen 
en snikken. Eis het! Ja, vraag het! En dus blijf je peddelen en vast binden totdat je kind in tranen 
uitbarst en haar eerste goede kreet in een lange tijd weer heeft. Stop daar niet. Blijf nog een tijdje 
slaan nadat ze de les begint te cementeren. Een goede kreet vereist een goede pak slaag. 

En wat doe je de volgende dag na haar eerste, door een pak slaag geleid huilen? Ja, je doet het nog 
een keer. Haar billen zullen erg rood en zeer pijnlijk zijn en je kunt tranen of snikken krijgen voordat 
je zelfs maar 50 bent. De eerste keer heeft het misschien veel meer geduurd! Het is gepast om bij 
elke discipline een pak slaag te verwachten en als ze eenmaal begint te huilen, zou het verkeerd zijn 
om het niet te verwachten. 
 

Huilen integreren in het leven van uw kind 
Het is voor u van grote waarde als uw kind veel huilt. Je kunt er genoeg van krijgen en ik kan je uit 
ervaring verzekeren, soms zal je dat zeker doen. Elke moeder doet! Maar in het geval van uw baby 
moet het huilen doorgaan en uitbreiden. Nu je kind een paar keer heeft gehuild, is het tijd om huilen 
in haar leven op te vangen. Deze zijn niet allemaal geschikt of passend en het is aan jou om te 
kiezen, maar onthoud dat een baby die de meeste dagen huilt, gelukkiger zal zijn. 

1. Huilen als je gedisciplineerd bent. We hebben dat al behandeld en het is belangrijk dat uw 
kind huilt tijdens bijna ELKE discipline of straf die u toedient. 

2. Huilen als ze van streek of bang zijn. Zeer effectief om ze te kalmeren. 
3. Huilen als ze vroeg naar bed worden gestuurd. Je stuurt soms al vroeg naar bed, nietwaar? 

Er zijn weinig dingen die effectiever zijn om uw positie als moeder te behouden dan uw man 
een uur voor u naar bed te sturen en hem weer als kind te babbelen en dan de tranen te 
zien en het klaaglijke gehuil te horen. 

4. Huilen als de luier verschoond moet worden. Het is een heerlijk krachtige ervaring als 
moeder van een ten laste komend kind om je kind te horen huilen dat haar luier verschoond 
moet worden of de wieglakens kletsnat zijn. 
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5. Huilen bij honger of dorst. Dit zijn geavanceerde vaardigheden, maar echt het proberen 
waard. Als je baby helemaal achteruit is, wil je dat je meisje huilt als ze haar flesje nodig 
heeft. Je zult leren om de tekenen te zien en om op een meer kinderlijke manier met haar 
om te gaan als ze begint te huilen. 

6. Driftbui huilen. Moet dit worden uitgelegd? Je wilt het natuurlijk niet, maar je krijgt het 
waarschijnlijk wel een paar keer. Zoals alle goede moeders, zal een grondig peddelen het 
huilen meer verdienen! 

 

Kortom: 
Huilen wordt door veel baby's en hun ouders onderschat. Maar het kan de ervaring van een baby 
verzegelen en ze een beetje jonger en veel authentieker maken. Als je wilt dat je baby zijn ware 
innerlijke kind ontdekt, dan is huilen essentieel. Verander het leven van uw baby niet kort, want u 
voelt zich uitgedaagd door het spook van een huilende sissybaby van 200 pond in een vuile luier. Dat 
is NIET wat ze zijn, maar eerder een 25 pond snikkend meisje. Dat moet je ook zien. 

Alleen de allerbeste baby's huilen en alleen de meest echt authentieke baby's vinden zichzelf en het 
kind echt van binnen. 


