
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO? 

PORADNIK O BŁĘDACH POPEŁNIANYCH PRZEZ DOBRYCH RODZICÓW. 

 

BŁĄD NR 1: WPAJANIE BŁĘDNYCH PRZEKONAŃ 

CZ.III: „NEGATYWNE UCZUCIA SĄ ZŁE”; 

 

Wszyscy doświadczamy różnych emocji i uczuć, także negatywnych, takich, jak: złość, rozczarowanie, frustracja, żal, gniew, 

oburzenie itd. Są to trudne emocje, które nie raz sprawiają kłopot również osobom dorosłym. Ponieważ im samym trudno je wyrazić, nie są 

w stanie zapewnić swym dzieciom właściwych modeli do naśladowania. Dlatego często wpajają swoim pociechom błędne przekonanie w 

stylu: „negatywne uczucia są złe”. „Niestety, przekazują oni dzieciom nieumiejętność wyrażania silnych emocji i odpowiedniego reagowania 

na nie. Tacy rodzice mogą również aktywnie tłumić uczucia złości lub strachu poprzez bagatelizowanie stanu emocjonalnego dziecka”. Dorośli 

zablokowują się emocjonalnie lub obciąża ich poczucie winy, bo przekazano im wzorzec typu: „życie jest twarde”, „musisz się nauczyć, jak 

sobie radzić” itp., stąd ich skłonność do powielania podobnych wzorców. Mówiąc jasno, takie wyrażenia, jak: „chłopcy nie płaczą” lub „nie 

powinieneś się na nią złościć” tłumią naturalne uczucia. Czasem rodzice przekazują też taki komunikat, że to, co dzieci czują jest nieważne 

/zbywanie, bagatelizowanie uczuć/. 

Prawdą jest, że wszyscy doświadczają różnych uczuć – jest to zupełnie naturalne. „Celem naszym – rodziców – powinno być 

uzmysławianie dzieciom, że mają prawo do swoich uczuć, a silne emocje są zupełnie normalne. Może być wiele odpowiednich i 

nieodpowiednich sposobów wyrażania tych emocji, ale samo doświadczanie ich jest naturalne i zdrowe. Im bardziej nasze dzieci żyją w 

zgodzie ze swoimi uczuciami, tym bardziej otwarte i swobodne będą w przyszłych związkach z innymi ludźmi”. 

 

 

 

BŁĄD NR 1: WPAJANIE BŁĘDNYCH PRZEKONAŃ 

CZ.IV: „WSZYSCY MUSZĄ MNIE LUBIĆ”; 

 

Jest rzeczą rozsądną uczyć dzieci, by były miłe – dobrych kontaktów z innymi, jak żyć wśród ludzi i z ludźmi, jak i kiedy 

podporządkowywać się autorytetom. Dzieci są zachęcane do zgodnej zabawy i unikania konfliktów, kiedy to tylko jest możliwe. Jednak 

potrzebne jest zachowanie równowagi pomiędzy potrzebą przystosowania się a umiejętnością radzenia sobie z konfliktami, które są czymś 

normalnym i nie do uniknięcia. Dzieci powinny być wyposażone w umiejętność wyrażania swoich uczuć w odpowiedni sposób, czując się przy 

tym pewnie, bez przeświadczenia, że trzeba wszystkich zadowalać. Nie można wszystkich zadowolić – taka postawa na przyszłość skutkuje 

poszukiwaniem zewnętrznej aprobaty, by dobrze się poczuć, zewnętrznego dowartościowania. Przeświadczenie, że powinno się wszystkich 

zadowolić powoduje lęki i wątpliwości, co do wartości swojej osoby. „Jeśli mnie lubisz, to znaczy, że jestem w porządku. Jeśli mnie nie lubisz, 

to znaczy, że coś ze mną nie tak” /poczucie własnej wartości pod kontrolą innych/. Skutkuje to dalej odczuwaniem silnej presji otoczenia, co 

powoduje np. uleganie namowom rówieśników /palenie papierosów, wczesna inicjacja seksualna/. 

Dzieciom trzeba uświadamiać, że nie mogą i nie muszą uszczęśliwiać wszystkich. Trzeba umieć bronić swoich racji, jeśli jest się 

przekonanym o ich słuszności, wysłuchując wprawdzie, co druga strona ma do powiedzenia. „Godząc się jako rodzice na to, by dzieci się z 

nami czasami nie zgadzały, od czasu do czasu możemy je zapewnić, że ich uczucia i potrzeby są tak samo ważne i cenne jak nasze, nawet jeśli 

nie są takie same”. Uczmy więc dzieci także, by polegały na własnych przekonaniach i opiniach. 

 

OPRACOWAŁA: Agnieszka Januszek  

na podstawie książki K.Steede’a p.t. „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców”. 


