
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO ? 

PORADNIK O BŁĘDACH POPEŁNIANYCH PRZEZ DOBRYCH RODZICÓW. 

 

BŁĄD NR 1: wpajanie błędnych przekonań 

Cz.II: „znaczę tyle, co moje osiągnięcia”. 

 

Drugie z błędnych przekonań, które możemy nieświadomie wpoić dziecku dotyczy 

miłości bezwarunkowej i bliskie jest pierwszemu z błędnych przekonań, opisanemu w 

poprzednim artykule. Dzieci powinny czuć, być pewne tego w 100%, że nasza miłość do nich 

jest trwała, niewzruszona, że nic nie może spowodować, że przestaniemy je kochać. 

Desperacja dzieci ujawnia się w sytuacji porażki, kiedy rodzic przekazuje komunikat brzmiący 

tak, jakby to, co się dzieje w danej chwili przesądzało o cofnięciu naszej miłości. Jest to 

związane z faktem, że dziecko może odczytać komunikat dotyczący danej sytuacji nie jako 

dezaprobatę dla swego zachowania, ale jako cofnięcie, odmówienie miłości, odrzucenie. 

Podobnie bywa z aprobatą: pochwała rodzica za jakieś osiągnięcie może być zinterpretowana 

jako oznaka miłości /warunkowej/. Szczególnie młodszym dzieciom trudno jest odróżnić 

aprobatę i dezaprobatę wobec tego, co robią od oceny tego, kim są jako jednostki, osoby.  

Oczywistą rzeczą jest, że rodzice pragną, by ich dzieci odnosiły sukcesy i były z siebie 

zadowolone. Trzeba jednak zauważyć, że warto wyrażać aprobatę lub dezaprobatę wobec 

zachowań, a nie ludzi. Miłość bezwarunkową można okazywać dziecku w różnoraki sposób. 

„Zapewnienie dziecka o swojej miłości nawet wtedy, gdy nie zrobiło niczego szczególnie 

godnego uwagi, przesyła informację, że twoja miłość do niego nie opiera się wyłącznie na jego 

dokonaniach”. Dzieciom trzeba wyjaśniać, czym jest aprobata i dezaprobata, a kochać je 

bezwarunkowo. „Dzieci, które są otaczane przez rodziców bezwarunkową miłością, 

bezpieczniej się czują i ich samoocena jest wyższa. Stają się bardziej pewne własnej wartości i 

częściej zaczynają polegać na swoich wewnętrznych możliwościach”. Procentuje to w 

przyszłości, np. lepiej znoszą krytykę, nie określają się za pomocą własnych osiągnięć jako 

osoby dorosłe, obsesyjnie poszukując aprobaty przez rozwój kariery zawodowej. Są odporne 

na stres, pewne siebie, otwarte, chętniej podejmują wyzwania. Cechuje je spokój i są 

wewnętrznie poukładane w dojrzałym życiu. Okazuj więc miłość swemu dziecku „bez 

powodu”! 

 

OPRACOWANIE: Agnieszka Januszek na podstawie książki p.t. „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców” K.Steede 

/wszystkie cytaty zaczerpnięte z w/w pozycji/ 


