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Akcje � reakcje � KONSEKWENCJE

� Jak pomóc dziecku staæ siê dojrza³ym i odpowiedzialnym cz³owiekiem?
� W jaki sposób rozwijaæ empatiê, odwagê cywiln¹ i poczucie moralno�ci?
� Kiedy wybraæ bezgraniczn¹ mi³o�æ, a kiedy inne metody wychowawcze?
� Jak w codziennych relacjach realizowaæ po¿¹dane wzorce zachowañ?

Podrêcznik dla rodziców, pedagogów i psychologów dzieciêcych

Traktuj swoje dziecko jak mile widzianego go�cia � przecie¿ nikogo nie kochasz równie mocno!

Rodzicielstwo jest prawdziwym cudem. Jest te¿ niew¹tpliwie nie³atw¹ seri¹ drobnych wydarzeñ, 
tymczasowych konfliktów i nag³ych kryzysów, wymagaj¹cych Twojej reakcji. A cokolwiek 
postanowisz i powiesz, a tak¿e sposób, w jaki to zrobisz, mo¿e byæ � i zapewne bêdzie
� u¿yte przeciwko Tobie. W koñcu poznasz si³ê ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

Uwa¿asz, ¿e tylko rodzic niezrównowa¿ony i nieprzygotowany do tej roli zachowuje siê
w sposób szkodliwy dla dziecka? Niestety, nawet ci kochaj¹cy i pe³ni dobrych intencji potrafi¹ 
malucha obwiniaæ, zawstydzaæ, oskar¿aæ, wy�miewaæ, groziæ, przekupywaæ, szufladkowaæ, 
karaæ, a tak¿e wyg³aszaæ kazania i moralizowaæ. Dlaczego? Poniewa¿ wiêkszo�æ z nas
nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo s³owa mog¹ byæ destrukcyjne. Z pokolenia
na pokolenie przekazujemy szkodliwe metody wychowawcze. Czy nie powtarzasz
do znudzenia tego, co mówi³a Twoja matka? Czy nie u¿ywasz znienawidzonego tonu Twojego 
ojca? Czêsto przyczyna takiej okropnej komunikacji nie le¿y w braku troski, ale w braku 
zrozumienia; nie w braku inteligencji, ale w braku wiedzy.

Miêdzy rodzicami a dzieæmi to miêdzynarodowy bestseller, który pomóg³ milionom rodzin
na ca³ym �wiecie umocniæ wzajemne relacje. Ceniony psycholog Haim Ginott 
zrewolucjonizowa³ metody wychowawcze i komunikacyjne. Uczy³ rodziców nawi¹zywania 
przyjaznych i skutecznych kontaktów z dzieckiem, u�wiadamiania sobie w³asnych emocji
oraz zrozumienia dla uczuæ dziecka. Nowatorskie podej�cie dr. Ginotta wywar³o wp³yw na ca³e 
pokolenie psychologów dzieciêcych. Dr Alice Ginott, ¿ona zmar³ego Haima Ginotta, wraz
z dr. H. Wallacem Goddardem, doradc¹ rodzinnym, uaktualnili tê klasyczn¹ pozycjê, 
zachowuj¹c jednocze�nie pozytywny przekaz oraz ciep³y, przystêpny sposób przedstawiania 
niezwykle istotnych informacji.
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ROZDZIA� 2

Pot�ga s�ów:

sposoby zach�cania dziecka
i kierowania nim

W trakcie psychoterapii dziecku nigdy nie mówi si�: „Jeste� takim ko-
chanym, ma�ym ch�opcem” albo: „Jeste� wspania�a”. Unika si� po-
chwa�, które mog�yby by	 krytyczne lub warto�ciuj�ce. Dlaczego?
Poniewa� nie s� one pomocne. Wzbudzaj� w dziecku niepokój, zach�-
caj� do zale�no�ci i przybierania postawy obronnej. Nie pobudzaj�
go do samodzielno�ci, niezale�no�ci i samokontroli — cech, które
musz� by	 wolne od zewn�trznej oceny, zale�� natomiast od we-
wn�trznej motywacji. Dzieci nie mo�na poddawa� presji warto-
�ciuj�cych pochwa�, aby inni ludzie nie stali si� dla nich 	ród�em
aprobaty.

Czy dzieci nie nale�y ju� w ogóle chwali�?

Czasem dzieci zachowuj� si� niew�a�ciwie w najbardziej niespodziewa-
nych okoliczno�ciach.

By� poniedzia�kowy poranek po d�ugim majowym weekendzie.
Rodzina wraca�a w�a�nie samochodem do domu z kilkudniowego wy-
poczynku za miastem. Na tylnym siedzeniu podró�owa� z rodzicami
sze�cioletni Igor, który zachowywa� si� jak anio�ek — by� pogr��ony
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w my�lach i w ogóle si� nie odzywa�. Jego matka pomy�la�a, �e Igor
zas�uguje na pochwa��. W�a�nie zbli�ali si� do rogatek miasta, kiedy
odwróci�a si� do syna i powiedzia�a: „Jeste� takim kochanym ch�op-
cem, Igorku. By�e� bardzo grzeczny. Jestem z ciebie dumna”.

Minut� pó�niej Igor wyci�gn�� ze schowka popielniczk� i wysypa�
jej zawarto�	 na rodziców. Popió� i niedopa�ki papierosów roznosi�y
si� po samochodzie jak radioaktywny opad. Samochód wjecha� w�a-
�nie do tunelu, gdzie panowa� du�y ruch, i ca�a rodzina zacz��a
krztusi	 si� popio�em. Matka mog�aby w tym momencie zabi	 swoje-
go syna. Najbardziej irytowa�o j� jednak to, �e przed chwil� w�a�nie
go pochwali�a. Czy chwalenie dzieci nie jest ju� dobre? — zadawa�a
sobie w duchu to pytanie.

Po kilku tygodniach sam Igor wyjawi� przyczyn� swojego wybu-
chu. Ca�� drog� powrotn� zastanawia� si�, jak pozby	 si� swojego
m�odszego brata, który jecha� na tylnym siedzeniu, wtulony mi�dzy
mam� i tat�. W ko�cu wpad� na pomys�, �e gdyby ich samochód z�o�y�
si� po�rodku, on i rodzice byliby bezpieczni, a jego brat zosta�by prze-
ci�ty na pó�. W�a�nie wtedy jego matka pochwali�a go za grzeczne
zachowanie, co wywo�a�o u niego poczucie winy, wi�c rozpaczliwie
pragn�� pokaza	 rodzicom, �e nie zas�u�y� na pochwa��. Rozejrza� si�
wokó�, zobaczy� popielniczk�, a potem wszystko potoczy�o si� w b�y-
skawicznym tempie.

Je�li robisz co� dobrze, nie znaczy jeszcze,
�e jeste� dobrym cz�owiekiem

Wi�kszo�	 ludzi my�li, �e dzi�ki pochwa�om dziecko zyska poczucie
bezpiecze�stwa i pewno�ci siebie. W rzeczywisto�ci pochwa�y mog�
wywo�a	 u dziecka napi�cie i sk�oni	 do z�ego zachowania. Dlacze-
go? Od czasu do czasu u dzieci pojawiaj� si� destrukcyjne my�li na
temat cz�onków rodziny. Kiedy rodzice mówi� dziecku: „Jeste� ta-
kim kochanym ch�opcem”, ich syn mo�e nie by	 w stanie zaakcep-
towa	 tej pochwa�y, poniewa� jego wizerunek w�asnej osoby jest zu-
pe�nie inny. Dziecko nie mo�e si� uwa�a	 za dobre, skoro niedawno
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pragn��o, �eby jego matka znikn��a, a brat wyl�dowa� na ca�y week-
end w szpitalu. W rzeczywisto�ci im bardziej dziecko jest chwalone,
tym bardziej broi, �eby pokaza	 swoje prawdziwe „ja”. Rodzice twier-
dz�, �e cz�sto zaraz po pochwaleniu dzieci za dobre zachowanie,
one zaczynaj� szale	, jakby chcia�y zaprzeczy	 komplementom. By	
mo�e z�e zachowanie dziecka jest jego sposobem komunikowania
osobistych zastrze�e� co do swojego publicznego wizerunku.

Cz�sto pochwalenie dziecka za jego bystro�	 umys�u skutkuje tym,
�e rzadziej podejmuje ono trudniejsze wyzwania w edukacji, ponie-
wa� nie chce ryzykowa	 utraty swojej wysokiej pozycji. Z kolei kiedy
dzieci s� chwalone za swój wysi�ek, potrafi� by� bardziej wytrwa�e
w wykonywaniu trudnych zada�.

Pochwa�y w�a�ciwe i niepotrzebne

Tak jak penicyliny nie mo�na stosowa	 na w�asn� r�k�, tak te� pochwa�
nie mo�na udziela	 na chybi� trafi�. Silny lek nale�y stosowa	 z rozwag�
i zgodnie ze wskazaniami lekarza co do cz�stotliwo�ci za�ywania lekar-
stwa i jego dawki, a tak�e uwa�a	 na mo�liwe reakcje alergiczne. Sto-
sowanie lekarstwa emocjonalnego równie� ograniczone jest pewnymi
zasadami. Najwa�niejsza z nich jest taka, �e chwali� nale�y jedynie
wysi�ki i osi�gni�cia dziecka, a nie jego charakter czy osobowo��.

Je�li dziecko uprz�tnie podwórko, komentarz nale�y ograniczy	
do tego, jak ci��ko pracowa�o i jak teraz podwórko �adnie wygl�da. Mó-
wienie dziecku, jaki z niego dobry cz�owiek, jest wysoce niew�a�ciwe
i nie na miejscu. S�owa pochwa�y powinny odzwierciedla� dziecku jego
rzeczywiste dokonania, a nie zniekszta�cony obraz jego osobowo�ci.

W opisanej poni�ej sytuacji mamy do czynienia z w�a�ciw� po-
chwa��. O�mioletnia Julia bardzo si� napracowa�a, �eby posprz�ta	
podwórko wokó� domu. Zagrabi�a li�cie, wynios�a �mieci i uporz�d-
kowa�a narz�dzia ogrodnicze. Jej matka by�a pod wra�eniem efektu
tych wysi�ków i wyrazi�a swoje uznanie.
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MATKA: Na podwórku by� taki ba�agan. Nie wierzy�am, �e mo�na je
uporz�dkowa	 w jeden dzie�.

JULIA: A mi si� uda�o!
MATKA: By�o tu pe�no li�ci, �mieci i innych rzeczy.
JULIA: Wszystko posprz�ta�am.
MATKA: Bardzo si� napracowa�a�!
JULIA: No pewnie.
MATKA: Panuje tu teraz taki porz�dek, �e a� mi�o popatrze	.
JULIA: Teraz jest �adnie.
MATKA: Twoja buzia a� promienieje szcz��ciem — wida	, jaka jeste�

z siebie dumna. Dzi�kuj� ci, kochanie.
JULIA (z szerokim u�miechem na twarzy): Nie ma za co.

S�owa matki sprawi�y Julii przyjemno�	 i wywo�a�y zadowolenie
z w�o�onego w prac� wysi�ku oraz poczucie dumy z wykonanego za-
dania. Wieczorem nie mog�a si� doczeka	 powrotu ojca, �eby poka-
za	 mu uprz�tni�te podwórko i jeszcze raz poczu	 dum� z dobrze
wykonanej pracy.

W przeciwie�stwie do powy�szego przyk�adu zamieszczone poni-
�ej zdania, chwal�ce osobowo�	 dziecka, s� niew�a�ciwe.

„Jeste� tak� kochan� córeczk�”.
„Jeste� prawdziw� ma�� pomocnic� mamusi”.
„Co by mama bez ciebie zrobi�a?”.

Tego typu komentarze mog� dziecku zagrozi	 i wywo�a	 u niego
niepokój. Dziecko mo�e poczu	, �e daleko mu do idea�u i �e nie potrafi
sprosta	 wymaganiom otoczenia. Dlatego zamiast w strachu czeka	,
a� jego prawdziwa natura wyjdzie na jaw, mo�e zdecydowa	 si� zrzuci	
swój ci��ar od razu przez niew�a�ciwe zachowanie. Bezpo�rednie
chwalenie osobowo�ci, tak jak wystawianie si� bezpo�rednio na pro-
mienie s�o�ca, jest m�cz�ce i mo�e o�lepia	. Osoba, która s�yszy pod
swoim adresem, �e jest anio�em, jest wspania�a, szlachetna i skromna,
mo�e poczu� si� zak�opotana. Czuje si� w obowi�zku zaprzeczy	
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przynajmniej cz��ci komplementów. Nie mo�e publicznie wsta	 i po-
wiedzie	: „Dzi�kuj�, przyjmuj� twoje komplementy, bo taka w�a�nie
jestem”. W sytuacjach osobistych równie� musi odrzuci	 takie po-
chwa�y, bo nie potrafi sobie szczerze powiedzie	: „Jestem wspania�a.
Jestem dobra, silna, szlachetna i skromna”. Mo�e nie tylko zaprzeczy	
pochwa�om, ale po namy�le stwierdzi	, �e je�li dana osoba uwa�a j�
za wspania��, to jest niezbyt rozgarni�ta.

Jak nale�y chwali�?

Pochwa�a sk�ada si� z dwóch cz��ci: pierwsza to s�owa, w których
przekazujemy pochwa�� dzieciom, a druga — to, co dzieci mówi�
sobie.

Nasze s�owa powinny w jasny sposób stwierdza	 to, co nam si�
podoba i co chcemy doceni	, bior�c pod uwag� wysi�ek dziecka, jego
pomoc, prac�, trosk�, osi�gni�cia czy efekt jego twórczej pracy. Nasze
s�owa powinny by	 dobrane w taki sposób, �eby dziecko jednoznacz-
nie wyci�gn��o z nich prawdziwe wnioski na temat swojej osobowo-
�ci. Nasze s�owa powinny by	 jak magiczne p�ótno, na którym dziec-
ko mo�e namalowa	 tylko pozytywny obraz swojej osoby.

O�mioletni Krystian pomaga� ojcu uporz�dkowa	 piwnic�. W trak-
cie pracy ojciec i syn musieli przesuwa	 ci��kie meble.

OJCIEC: Ten stó� warsztatowy jest strasznie ci��ki. Trudno go prze-
sun�	.

KRYSTIAN (z dum� w g�osie): Ale mi si� uda�o.
OJCIEC: Trzeba mie	 do tego du�o si�y.
KRYSTIAN (pr���c musku�y): Ja jestem silny.

W powy�szym przyk�adzie ojciec skomentowa� stopie� trudno�ci
zadania. To Krystian wyci�gn�� z tego wniosek o swojej sile. Gdyby jego
ojciec powiedzia�: „Synu, jeste� taki silny”, Krystian móg�by odpowie-
dzie	: „Wcale nie, w klasie s� silniejsi ch�opcy ode mnie”. Po czym mo-
g�a nast�pi	 bezsensowna, a nawet za�arta wymiana zda�.
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Zazwyczaj chwalimy dzieci, kiedy chcemy, �eby lepiej o sobie my-
�la�y. Dlaczego w takim razie nasze s�owa podziwu na temat wygl�du
córki powoduj�, �e ona temu zaprzecza? Dlaczego zdanie: „Jeste�
wspania�y” skierowane do syna wywo�uje u niego zmieszanie i po-
woduje, �e wychodzi z pokoju? Czy nasze dzieci tak trudno zadowo-
li	, �e nie wystarcz� im nawet nasze pochwa�y? Oczywi�cie, �e nie.
Prawdopodobnie nasze dzieci, tak jak wi�kszo�	 ludzi, odrzucaj� po-
chwa�y, w których oceniana jest ich osobowo�	, czy te� cechy psy-
chiczne lub fizyczne. Dzieci nie lubi� by	 oceniane.

Jakby�my si� czuli, gdyby pod koniec ka�dego miesi�ca osoba, która
twierdzi, �e nas kocha, wr�cza�a nam formaln� ocen�? „Za ca�usy
masz pi�tk�, ale za przytulanie tylko czwórk�. Za to za okazywanie
czu�o�ci dosta�e� szóstk�”. Pewnie poczuliby�my si� upokorzeni i by�oby
nam przykro. Nie czuliby�my si� kochani.

Istnieje lepszy sposób: przytoczenie opisu sytuacji, zawieraj�ce-
go rado�� i podziw, dobranie odpowiednich s�ów, które wyra�a�yby
uznanie za wysi�ek w�o�ony w wykonanie zadania, oraz zda�, w któ-
rych wyra�amy szacunek i zrozumienie.

Trzynastoletnia Justyna by�a wieczorem sama w domu, kiedy
w�amywacz próbowa� si� wedrze	 do mieszkania. Próbowa�a wzywa	
na pomoc s�siadów, ale �aden z nich nie zareagowa�. Zadzwoni�a na
policj�.

Kiedy jej rodzice wrócili do domu, zastali tam policjanta spisuj�cego
zeznania Justyny. Matka i ojciec dziewczynki byli pe�ni podziwu wo-
bec Justyny, która tak dojrzale zachowa�a si� w trudnej sytuacji.

Nie pochwalili jej jednak, mówi�c, jak� jest niezwyk�� dziew-
czynk� ani jak dojrzale si� zachowa�a. Zamiast tego rozmawiali z ni�
o zaistnia�ej sytuacji, szczegó�owo i z uznaniem opisuj�c jej skutecz-
ne dzia�anie.

Ojciec Justyny powiedzia�: „Twoje zachowanie spe�nia definicj�
odwagi wed�ug Hemingwaya — zachowa�a� si� w trudnej sytuacji tak,
jak nale�a�o. Widok trzynastolatki zachowuj�cej zimn� krew i w tak
stresuj�cej sytuacji wiedz�cej, co nale�y zrobi	, �eby si� broni	, dzwo-
ni�cej do s�siadów, a potem na policj� i podaj�cej policjantowi nie-
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zb�dne informacje jest naprawd� imponuj�cy. Mama i ja jeste�my
pe�ni uznania dla ciebie”.

Justyna s�ucha�a tych s�ów i zacz��a si� odpr��a	. Na jej twarzy
pojawi� si� szeroki u�miech: „Mo�na powiedzie	, �e ucz� si� �ycio-
wej zaradno�ci — czy tak by�cie to nazwali?”.

Dzi�ki takiej reakcji rodziców Justyna nie skar�y�a si� na to, �e
musia�a by	 sama wieczorem w domu. Wr�cz przeciwnie — po tym
przera�aj�cym zdarzeniu poczu�a si� bardziej pewna siebie.

Oto kolejny przyk�ad: matka Lucjana po po�udniu ogl�da�a mecz
pi�ki no�nej, w którym wyst�powa� jej syn. Po meczu chcia�a wyrazi	
swój podziw dla umiej�tno�ci syna i jego osi�gni�	, wi�c w szczegó-
�ach opowiedzia�a mu, co jej najbardziej zaimponowa�o: „Ogl�danie,
jak gra�e� w pi�k�, by�o dla mnie ogromn� przyjemno�ci�, zw�aszcza
kiedy w ostatnich sekundach meczu dostrzeg�e� mo�liwo�	 strzele-
nia gola. Zacz��e� biec ze swojego stanowiska obro�cy na drugi ko-
niec boiska pod bramk� przeciwnika i zdoby�e� zwyci�skiego gola!
Musisz by	 z siebie dumny!”.

Doda�a: „Musisz by	 z siebie dumny”, a nie: „Jestem z ciebie
dumna”, poniewa� chcia�a rozbudzi	 w nim poczucie dumy.

Ojciec poprosi� swoj� sze�cioletni� córk� Jank�, �eby pomog�a
mu u�o�y	 zagrabione li�cie na wi�ksze stosy. Kiedy sko�czyli, ojciec
wskaza� na utworzone stosy li�ci i powiedzia�: „Jeden, dwa, trzy, cztery,
pi�	, sze�	! Sze�	 kupek li�ci w pó� godziny. Jak ci si� uda�o tak
szybko pracowa	?”. Wieczorem tego samego dnia, kiedy Janka mówi�a
tacie dobranoc, poprosi�a go, �eby jeszcze raz jej opowiedzia� „o zrobio-
nych przez ni� stosach li�ci”.

Chwal�c dziecko, musimy sobie zada	 trud szczegó�owego opisu
sytuacji. Dla dzieci b�dzie lepiej, je�li przeka�emy im informacje oraz
oka�emy im uznanie, zamiast ocenia	 ich charakter.

Matka Jurka zostawi�a mu li�cik na jego gitarze: „Gr� na gitarze
sprawiasz mi ogromn� przyjemno�	”. Jurek by� zachwycony. „Dzi�-
kuj�. Mi�o mi, �e uwa�asz mnie za dobrego gitarzyst�”. Sam wyci�-
gn�� wnioski z uznania matki, dopowiadaj�c sobie, �e jest dobrym
gitarzyst�.
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Pochwa�y mog� by	 równie� zniech�caj�ce. Zale�y to od tego, co
dziecko sobie mówi po tym, jak zostanie pochwalone.

Kiedy dwunastoletnia Lucyna przesz�a do trzeciego poziomu swojej
gry wideo, jej ojciec wykrzykn��: „Jeste� �wietna! Masz doskona��
koordynacj�. W tej grze jeste� ekspertem”. Lucyna straci�a zaintere-
sowanie gr� i wysz�a z pokoju. Pochwa�a ze strony ojca uniemo�li-
wi�a jej dalsz� gr�, poniewa� pomy�la�a sobie: „Tata my�li, �e jestem
�wietnym graczem, ale ja nie jestem �adnym ekspertem. Uko�czy-
�am trzeci poziom gry dzi�ki �utowi szcz��cia. Gdybym spróbowa�a
zagra	 jeszcze raz, nie dosz�abym do drugiego poziomu. Lepiej si�
wycofam, póki jestem na trzecim poziomie”. Lepiej by by�o, gdyby
ojciec Lucyny po prostu stwierdzi�, �e „to musi by	 �wietne uczucie,
kiedy przechodzi si� do kolejnego poziomu gry.”

Poni�sze zdania równie� utrzymane s� w tym samym duchu:

W�a�ciwa pochwa�a: Dzi�kuj� za umycie samochodu; wygl�da, jakby
by� nowy.

Prawdopodobny wniosek: Dobrze wykona�em zadanie. Moja praca
zosta�a doceniona.

(Niew�a�ciwa pochwa�a: Jeste� anio�em).
W�a�ciwa pochwa�a: Podoba�a mi si� twoja kartka z �yczeniami po-

wrotu do zdrowia. By�a taka �adna i dowcipna.
Prawdopodobny wniosek: Mam dobry gust, mog� na nim polega	.
(Niew�a�ciwa pochwa�a: Zawsze jeste� taki uprzejmy).
W�a�ciwa pochwa�a: Twój wiersz mnie wzruszy�.
Prawdopodobny wniosek: Ciesz� si�, �e umiem pisa	 wiersze.
(Niew�a�ciwa pochwa�a: Jeste� ca�kiem dobrym poet� jak na swój wiek).
W�a�ciwa pochwa�a: Pó�ka na ksi��ki, któr� sam zrobi�e�, wygl�da

wspaniale.
Prawdopodobny wniosek: Jestem zdolny.
(Niew�a�ciwa pochwa�a: Jeste� dobrym stolarzem).
W�a�ciwa pochwa�a: Twój list sprawi� mi ogromn� rado�	.
Prawdopodobny wniosek: Mog� sprawi	, �e inni ludzie poczuj� si�

szcz��liwi.
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(Niew�a�ciwa pochwa�a: Potrafisz pisa	 �wietne listy).
W�a�ciwa pochwa�a: Bardzo doceniam to, �e dzisiaj pozmywa�e� na-

czynia po kolacji.
Prawdopodobny wniosek: Jestem odpowiedzialny.
(Niew�a�ciwa pochwa�a: Spisa�e� si� lepiej ni� ktokolwiek inny).
W�a�ciwa pochwa�a: Dzi�kuj� ci za zwrócenie mi uwagi, �e da�em ci

za du�o pieni�dzy. Jestem ci bardzo wdzi�czny.
Prawdopodobny wniosek: Ciesz� si�, �e by�em uczciwy.
(Niew�a�ciwa pochwa�a: Jeste� takim uczciwym dzieckiem).
W�a�ciwa pochwa�a: Twoje wypracowanie by�o inspiruj�ce — dzi�ki

niemu wpad�em na kilka nowych pomys�ów.
Prawdopodobny wniosek: Potrafi� napisa	 oryginalne wypracowania.
(Niew�a�ciwa pochwa�a: Zas�u�y�e� na dobry stopie�. Oczywi�cie

musisz si� jeszcze sporo nauczy	).

Tego rodzaju zdania opisuj�ce rzeczywisto�	 oraz pozytywne wnio-
ski, jakie dzieci z nich wyci�gaj�, s� podstaw� zdrowia psychicznego.
To, co dzieci wywnioskuj� z naszych s�ów, pó�niej powtarzaj� sobie
w g��bi ducha same do siebie. Prawdziwe, pozytywne zdania powtarza-
ne w duchu przez dziecko w znacznym stopniu wp�ywaj� na kszta�to-
wanie si� jego pozytywnej opinii o samym sobie i otaczaj�cym je �wiecie.

Kierowanie dzieckiem zamiast krytykowania

Krytykowanie i pochwa�y oceniaj�ce to dwie strony tego samego me-
dalu, poniewa� w obu przypadkach mamy do czynienia z ocenami
„wystawionymi” dziecku. Psycholodzy nie stosuj� krytykowania, �eby
wp�ywa	 na dziecko. Wykorzystuj� metody, dzi�ki którym kieruj�
dzieckiem. Krytykuj�c dziecko, rodzice atakuj� cechy osobowo�ci
dziecka i jego charakter. Kieruj�c dzieckiem, opisujemy problem i jego
mo�liwe rozwi�zanie. Nie mówimy natomiast niczego o dziecku.

Kiedy o�mioletnia Marysia przez nieuwag� wyla�a sok, jej matka
ze spokojem powiedzia�a: „Widz�, �e sok si� wyla�. We�my inn�
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szklank� i �cierk�”. Wsta�a i wr�czy�a córce sok oraz �cierk�. Marysia
spojrza�a na ni� z ulg� i niedowierzaniem, i wymamrota�a tylko: „Dzi�-
ki, mamo”. Powyciera�a stó� z pomoc� mamy, która powstrzyma�a
si� od k��liwych uwag czy niepotrzebnych napomnie�. Matka Mary-
si powiedzia�a: „Kusi�o mnie, �eby doda	 co� w rodzaju »nast�pnym
razem b�d� ostro�na«, ale kiedy zobaczy�am, jaka by�a wdzi�czna za
moje �yczliwe milczenie, nie odezwa�am si� ju� ani s�owem”.

Kiedy co� si� nie udaje, to nie s� to sprzyjaj�ce okoliczno�ci na ro-
bienie winowajcy wyk�adu na temat jego osobowo�ci. Kiedy co� idzie
nie tak, jak trzeba, najlepiej zwróci	 uwag� tylko na to zdarzenie, a nie
na osob�, która je sprowokowa�a.

Wyobra� sobie, �e jedziesz z ukochanym lub ukochan� samocho-
dem i skr�casz w z�� ulic�. Czy jego lub jej uwaga: „Czemu skr�ci-
�a�/skr�ci�e� w t� ulic�? Nie widzia�a�/widzia�e� znaku? By� taki du�y
— ka�dy by go zauwa�y�” by�aby pomocna? Czy w takiej chwili czu-
�aby� gwa�towny przyp�yw mi�o�ci? Czy obieca�by� sobie, �e pod-
szkolisz si� w czytaniu i kierowaniu samochodem, �eby zadowoli	
ukochan� osob�? Czy raczej chcia�by� odwdzi�czy	 si� tym samym?
Co by�oby bardziej pomocne — pe�ne wspó�czucia westchnienie:
„Kochanie, co za denerwuj�ca sytuacja”, czy raczej zwyk�a informa-
cja: „Za pó� kilometra powinien by	 kolejny zjazd”?

Kiedy co� idzie nie tak,
zareaguj spokojem i zrozumieniem

W wielu domach awantury mi�dzy rodzicami i dzie	mi wybuchaj�
regularnie i w przewidywalny sposób. Dziecko robi lub mówi co� „nie-
w�a�ciwego”. Rodzic odpowiada jakim� obra�liwym s�owem. Dziecko
odpowiada czym� gorszym. Rodzic podniesionym lub aroganckim
g�osem grozi dziecku kar�. Tak zaczyna si� ogólna pyskówka.

Pewnego dnia, podczas �niadania, siedmioletni Norbert bawi� si�
pust� fili�ank�, a jego ojciec czyta� gazet�.
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OJCIEC: Rozbijesz t� fili�ank�. Zawsze co� st�uczesz.
NORBERT: Nie, nie st�uk�.

W tym momencie fili�anka spad�a na pod�og� i rozbi�a si�.

OJCIEC: Na lito�	 bosk�! Jeste� taki g�upi. T�uczesz wszystkie naczy-
nia w tym domu.

NORBERT: Ty te� jeste� g�upi. St�uk�e� ulubiony talerz mamy.
OJCIEC: Nazwa�e� w�asnego ojca g�upim! Jeste� bezczelny!
NORBERT: To ty jeste� bezczelny. Ty pierwszy przezwa�e� mnie g�upim.
OJCIEC: Ani s�owa wi�cej! Id� natychmiast do swojego pokoju!
NORBERT: Prosz� bardzo — zmu� mnie do tego!

Te s�owa, bezpo�rednio nara�aj�ce na szwank autorytet ojca, do-
prowadzi�y go do w�ciek�o�ci. Chwyci� ch�opca i w furii zacz�� dawa	
mu klapsy. Kiedy Norbert próbowa� si� wyrwa	, popchn�� ojca na
szklane drzwi, które si� rozbi�y. Ojciec skaleczy� si� w r�k� od�am-
kami szk�a. Na widok krwi Norbert wpad� w panik� — wybieg� z do-
mu i nie wraca� a� do pó�nego wieczoru. Wszyscy domownicy byli
zdenerwowani i nikt tej nocy nie spa� spokojnym snem.

Niewa�ne, czy Norbert nauczy� si� unika	 pustych fili�anek, czy
nie. Wa�ne, �e dowiedzia� si� czego� negatywnego o ojcu i o sobie.
Nale�y postawi	 sobie pytanie, czy ta awantura by�a konieczna. Czy
musia�a si� tak sko�czy	? A mo�e tego typu sytuacje mo�na rozwi�-
za	 w bardziej rozwa�ny sposób?

Ojciec, widz�c syna bawi�cego si� fili�ank�, móg� j� po prostu za-
bra	 i podsun�	 ch�opcu na przyk�ad pi�k�. Kiedy fili�anka si� rozbi�a,
móg� pomóc synowi posprz�ta	 skorupy, dodaj�c jedynie taki komen-
tarz: „Fili�anki tak �atwo si� t�uk�. Kto by pomy�la�, �e taka ma�a fili-
�anka mo�e narobi	 tyle ba�aganu?”.

Takie zaskakuj�co spokojne zdanie mog�o wywo�a	 u Norberta
skruch� i sk�oni	 do przeprosin za to niefortunne zdarzenie. Gdyby
nie krzyki i klapsy, by	 mo�e w przytomno�ci umys�u ch�opiec do-
szed�by sam do wniosku, �e nie warto bawi	 si� fili�ankami.
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Drobne niepowodzenia i wa�ne warto�ci. Drobne i niefortunne
zbiegi okoliczno�ci stanowi� dobre lekcje, dzi�ki którym dziecko mo-
�e przyswoi	 sobie pewne warto�ci. Dzieci musz� si� od swoich ro-
dziców nauczy	 odró�nia	 niemi�e zdarzenia o b�ahym znaczeniu od
wydarze� tragicznych i katastroficznych. Wielu rodziców reaguje na
st�uczone jajko tak, jakby to by�a z�amana noga, albo na rozbite okno
tak, jakby kto� z�ama� im serce. Drobnych nieszcz��liwych wypad-
ków rodzice nie powinni wyolbrzymia	: „Znowu zgubi�a� r�kawicz-
k�, to troch� denerwuj�ce. Szkoda r�kawiczki, ale to jeszcze nie jest
wielka tragedia. To tylko niepomy�lny zbieg okoliczno�ci”.

Zgubiona r�kawiczka nie powinna wyprowadzi	 rodzica z rów-
nowagi, rozerwane prze�cierad�o nie musi s�u�y	 jako rekwizyt
greckiej tragedii.

Wr�cz przeciwnie — nieszcz��liwe zbiegi okoliczno�ci mog� by	
dobr� okazj� do przekazania dziecku pewnych warto�ci. Kiedy
o�mioletniej Dagmarze wypad�o oczko z pier�cionka i nie mog�a go
znale�	, rozp�aka�a si�. Jej ojciec popatrzy� na ni� i zdecydowanym g�o-
sem stwierdzi�: „W naszym domu nie przywi�zujemy a� takiego
znaczenia do bi�uterii czy oczek w pier�cionkach. Dla nas wa�ni s�
ludzie i ich uczucia. Ka�demu mo�e si� zdarzy	, �e zgubi oczko z pier-
�cionka, ale mo�na dokupi	 nowe. Dlatego dla mnie wa�ne s� twoje
uczucia. Widz�, �e bardzo lubi�a� ten pier�cionek; mam nadziej�, �e
znajdziesz to oczko”.

Krytyczne uwagi rodziców s� nieprzydatne, poniewa� s� �ród�em
z�o�ci i �alu. Co gorsza, dzieci, które s� regularnie krytykowane przez
rodziców, ucz� si� pot�pia	 siebie i innych ludzi. Zaczynaj� w�tpi	
w swoj� warto�	 i deprecjonowa	 warto�	 innych osób, poza tym staj�
si� podejrzliwe i swoim fatalizmem skazuj� si� na osobist� pora�k�.

Jedenastoletni Jarek obieca�, �e umyje samochód rodziców, ale
ca�kiem o tym zapomnia�. W ostatniej chwili próbowa� wype�ni	 swoj�
obietnic�, ale nie zd��y� wykona	 ca�ego zadania.
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OJCIEC: Synu, auto jest jeszcze niedomyte, zw�aszcza na dachu i z lewej
strony. Kiedy mo�esz doko�czy	 swoj� prac�?

JAREK: Mog� to zrobi	 dzi� wieczorem.
OJCIEC: Dzi�kuj�.

Ojciec Jarka powstrzyma� si� od skrytykowania syna, a zamiast
tego udzieli� mu informacji pozbawionej obra	liwego tonu. W ten
sposób umo�liwi� ch�opcu doko�czenie pracy bez z�oszczenia si� na
ojca. Wyobra� sobie, jak zareagowa�by Jarek, gdyby ojciec go skrytyko-
wa�, chc�c nauczy	, jak powinno si� dotrzymywa	 obietnicy:

OJCIEC: Umy�e� samochód?
JAREK: Tak, tato.
OJCIEC: Na pewno?
JAREK: Na pewno.
OJCIEC: To nazywasz umyciem? Bawi�e� si�, zamiast porz�dnie umy	

samochód. Jak zawsze zreszt�. Tylko zabawa ci w g�owie. My�lisz,
�e �ycie to tylko zabawa? Gdyby� tak nieudolnie pracowa�, wyle-
cia�by� z ka�dej roboty po pierwszym dniu. Jeste� po prostu nie-
odpowiedzialny.

Matka dziewi�cioletniej Basi równie� nie wiedzia�a, jak zareago-
wa	 na zachowanie córki, nie krytykuj�c jej.

Pewnego dnia Basia wróci�a ze szko�y rozhisteryzowana: „Dzisiaj
spotka�o mnie wszystko, co najgorsze. Ksi��ki wpad�y mi do ka�u�y,
ch�opcy ca�y czas mi dokuczali, a w dodatku kto� ukrad� mi batonik”.
Jej matka, zamiast okaza	 córce wspó�czucie, skrytykowa�a j� i upo-
mnia�a: „Dlaczego takie rzeczy zawsze przydarzaj� si� tobie? Nie mo-
�esz by	 jak inne dzieci? Co si� z tob� dzieje?”. Basia si� rozp�aka�a. Co
mog�o poprawi	 dziecku humor? Proste, pe�ne wspó�czucia stwier-
dzenie, �e mia�a ci��ki dzie�: „Kochanie, rzeczywi�cie, to by� ci��ki
dzie� dla ciebie”.
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Obra	liwe epitety wyrz�dzaj� dzieciom krzywd�

Obra�liwe epitety s� jak zatrute strza�y i nie powinno ich si� u�ywa	
wobec dzieci. Kiedy kto� mówi: „To krzes�o jest brzydkie”, krzes�o
wychodzi z tego bez szwanku — nie czuje si� obra�one ani zawsty-
dzone. Stoi jak gdyby nigdy nic, nie zwa�aj�c na okre�laj�cy go epitet.
Kiedy jednak dzieci okre�lamy mianem brzydkich, g�upich czy nie-
zdarnych, nie pozostaje to bez wp�ywu na nie. Reaguj� cia�o i dusza
dziecka — odczuwa ono roz�alenie, z�o�	 i nienawi�	, a tak�e ch�	
odwetu. Mo�e pojawi	 si� niepo��dane i niezno�ne zachowanie.
Ataki s�owne wywo�uj� reakcj� �a�cuchow�, która unieszcz��liwia
zarówno dzieci, jak i rodziców.

Kiedy dziecko zostaje nazwane niezdar�, w pierwszym momencie
mo�e zripostowa	: „Wcale, �e nie”. Ale cz��ciej wierzy swoim rodzicom
i zaczyna o sobie my�le	 jak o osobie niezdarnej. Kiedy zdarzy mu
si� potkn�	 albo przewróci	, mo�e powiedzie	 samo do siebie: „Ale
z ciebie niezdara”. Od tego momentu dziecko mo�e unika	 sytuacji,
które wymagaj� zr�czno�ci, poniewa� b�dzie przekonane, �e jest
zbyt niezdarne, �eby odnie�	 sukces.

Kiedy rodzice lub nauczyciele powtarzaj� dziecku, �e jest g�upie,
dziecko zaczyna w to wierzy	. Zaczyna my�le	 o sobie, �e jest g�upie.
Nie podejmuje intelektualnych wyzwa�, poniewa� jest przekonane,
�e je�li b�dzie unika	 walki i rywalizacji, to uniknie �mieszno�ci. Jego
poczucie bezpiecze�stwa oparte jest na niepodejmowaniu prób, a �y-
ciowe motto brzmi: „Je�li nie b�d� próbowa�, nie ponios� pora�ki”.

Czy to nie dziwne, jak wiele negatywnych i poni�aj�cych komenta-
rzy rodzice wyg�aszaj� w obecno�ci dzieci, nawet nie zdaj�c sobie
sprawy z tego, jakie mo�e mie	 to dla dzieci szkodliwe i destrukcyjne
konsekwencje? Oto przyk�ady takich komentarzy:

„Od samego urodzenia by�y z nim same k�opoty i trwa to a� do
teraz”.

„Jest tak samo uparta jak jej matka. Robi, co jej si� podoba. Nie
mamy na ni� wp�ywu”.
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„Ci�gle tylko: »daj, daj i daj«, ale nigdy jej dosy�, bez wzgl�du na
to, ile by� jej nie da�”.

„Jest s�odki, ale zajmuj� si� nim ca�y dzie�. Jest taki nieodpo-
wiedzialny. Nie mog� go spu�ci� z oczu”.

Niestety, dzieci traktuj� takie uwagi powa�nie. Zw�aszcza ma�e
dzieci buduj� poczucie w�asnej to�samo�ci na podstawie tego, co s�ysz�
od rodziców. Aby dziecko wykszta�ci�o w sobie poczucie w�asnej warto-
�ci, musi s�ysze	 g�ównie pozytywne uwagi na swój temat.

Na ironi� zakrawa fakt, �e wielu rodzicom �atwiej przychodzi
wytykanie swoim dzieciom wad ni� mówienie o ich zaletach. Je�li
jednak chcemy, �eby nasze dzieci w przysz�o�ci by�y pewne siebie, mu-
simy wykorzystywa� ka�d� okazj� do podkre�lania zalet i unika�
poni�aj�cych komentarzy.

W�a�ciwa komunikacja:
wyra�aj s�owami to, co czujesz

Dzieci potrafi� nas wyprowadzi	 z równowagi i zdenerwowa	. Pró-
bujemy jednak by	 cierpliwi i wyrozumiali, a mimo to w ko�cu, by	
mo�e na widok pokoju dziecka, co� w nas p�ka i dochodzi do wybu-
chu: „Nie móg�by� mieszka	 nawet w chlewiku!”. Nast�pnie pe�ni
wyrzutów sumienia próbujemy przeprosi	 dziecko: „Wiesz, nie mó-
wi�em tego powa�nie — móg�by� mieszka	 w chlewiku”.

Wierzymy, �e cierpliwo�	 jest cnot�. Czy oby na pewno? Nie wtedy,
kiedy mamy udawa	, �e jeste�my spokojni, a tak naprawd� jeste�my
wzburzeni, albo kiedy nasze zachowanie nie odzwierciedla naszych
prawdziwych uczu	, a raczej je maskuje.

Zostali�my tak wychowani, �eby nie okazywa	 naszych prawdziwych
emocji; jeste�my dumni z siebie, kiedy potrafimy si� powstrzyma	
od jakiejkolwiek reakcji, nawet w trakcie najwi�kszego zamieszania
albo podniecenia. Niektórzy my�l�, �e na tym polega cierpliwo�	.
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To, czego dzieci potrzebuj� i co doceniaj�, to w�a�ciwa reakcja
rodziców. Chc� us�ysze� s�owa, które odzwierciedlaj� ich prawdziwe
uczucia.

Nic dziwnego, �e nawet ma�e dzieci, broni�c si� przed gniewem ro-
dziców, rzucaj� im najgorsze oskar�enie z mo�liwych: „Ty mnie nie
kochasz!”. „Oczywi�cie, �e ci� kocham”, krzyczy rodzic tak gniew-
nym tonem, �e zadaje k�am w�asnym s�owom, wcale nie uspokajaj�c
dziecka. Rodzice nie odczuwaj� mi�o�ci, kiedy s� �li i zdenerwowani.
Zarzucaj�c rodzicowi brak mi�o�ci, dziecko spycha go na pozycj�
obronn� i tym samym sprytnie przenosi uwag� z siebie na rodzica.

Tylko ci rodzice, którzy pozwalaj� sobie na nieodczuwanie mi�o�ci
w sytuacjach, kiedy czuj� gniew, mog� na takie oskar�enie dziecka
odpowiedzie	, nie przybieraj�c pozycji obronnej: „To nie jest czas na
to, �eby mówi	 o mi�o�ci, ale pora na porozmawianie o tym, co mnie
tak rozz�o�ci�o”.

Im bardziej rozz�oszczony rodzic, tym wi�ksza potrzeba dziecka,
�eby je uspokoi	. Jednak deklaracja mi�o�ci wypowiedziana gniewnym
tonem niezbyt podnosi dziecko na duchu. Nie sprawi, �e dziecko po-
czuje si� kochane. Wprawi je tylko w zak�opotanie, poniewa� dziecko
nie s�yszy s�ów mi�o�ci, ale szorstki, gniewny ton. Lepiej, �eby dziecko
nauczy�o si�, �e nawet je�li rodzice si� z�oszcz�, to nie oznacza to,
�e je porzuc�. Zanik ciep�ych uczu	 wobec dziecka jest tylko chwilo-
wy — mi�o�	 i troska pojawi� si� znowu, jak tylko zniknie, „ulotni
si�” ich gniew.

Jak radzi� sobie z w�asnym gniewem?

W dzieci�stwie nikt nas nie nauczy�, jak radzi	 sobie z gniewem jako
smutnym aspektem rzeczywisto�ci. Nauczono nas, �e powinni�my
czu	 si� winni z powodu gniewu i godni pot�pienia za jego okazy-
wanie. Z powodu takiego wychowania jeste�my przekonani, �e je�li
odczuwamy gniew, to jeste�my z�ymi lud�mi. Gniew jest nie tylko
wyst�pkiem, ale przest�pstwem. Wychowuj�c w�asne dzieci, chcemy
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okaza	 im cierpliwo�	, ale w rzeczywisto�ci chcemy by	 tak cierpliwi,
�e pr�dzej czy pó�niej musimy wybuchn�	. Boimy si�, �e nasz gniew
mo�e negatywnie wp�ywa	 na dzieci, wi�c t�umimy go w sobie, tak jak
p�etwonurek wstrzymuje oddech podczas nurkowania. W obu przy-
padkach mo�liwo�	 powstrzymywania si� jest raczej ograniczona.

Gniew, tak jak zwyk�e przezi�bienie, jest stale powracaj�cym
problemem. Mo�emy tego problemu nie lubi	, ale nie mo�emy go
ignorowa	, mo�emy go dok�adnie zna	, ale nie mo�emy zapobiec je-
go wyst�powaniu. Gniew pojawia si� w przewidywalnych sytuacjach
i sekwencjach zdarze�, a jednak jego pojawienie si� zawsze wydaje
si� gwa�towne i nieoczekiwane. Nawet je�li uczucie to nie trwa d�u-
go, w danej chwili wydaje si� nie mie	 ko�ca.

Kiedy tracimy panowanie nad sob�, zachowujemy si� tak, jakby�my
stracili zdrowy rozs�dek. Naszym dzieciom mówimy takie rzeczy i po-
st�pujemy z nimi w taki sposób, w jaki by	 mo�e nie odwa�yliby�my
post�pi	 wobec naszych wrogów. Krzyczymy na nie, obra�amy je i ata-
kujemy. Kiedy jest ju� po awanturze, czujemy si� winni i solennie
obiecujemy sobie, �e podobne przedstawienie z naszym udzia�em
ju� si� nie odb�dzie. Niestety co jaki� czas nieuchronnie dochodzi
do kolejnych sytuacji, w których czujemy przyp�yw gniewu, a nasze
dobre intencje bior� w �eb. Kolejny raz atakujemy te osoby, których
dobru po�wi�camy nasze �ycie i szcz��cie.

Obiecywanie sobie, �e wi�cej nie wpadniemy w gniew, nie ma sen-
su. To tylko dolewanie oliwy do ognia. Wpadanie w gniew, tak jak hu-
ragan, jest cz��ci� rzeczywisto�ci, któr� musimy zaakceptowa	 i by	
na ni� przygotowani. Spokój w domu, tak jak upragniony pokój na
�wiecie, nie zale�y od nag�ej zmiany ludzkiej natury na lepsze. Zale�y
jednak od �wiadomie stosowanego sposobu post�powania, który me-
todycznie redukowa�by napi�cie, zanim ono si� nawarstwi i dopro-
wadzi do wybuchu gniewu.

Rodzice, którzy s� zdrowi emocjonalnie, to nie �wi�ci. S� �wiadomi
swojego gniewu i potrafi� go respektowa	. Traktuj� go jak �ród�o
informacji, papierek lakmusowy swojej troski o dziecko. Ich s�owa
odzwierciedlaj� ich uczucia, poniewa� tacy rodzice nie ukrywaj�
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swoich emocji. Poni�ej opisana zosta�a sytuacja, w której matka jedena-
stoletniej dziewczynki zach�ci�a córk� do wspó�pracy, daj�c upust
swojej z�o�ci i jednocze�nie nie obra�aj�c córki ani jej nie poni�aj�c.

Joasia wróci�a do domu, krzycz�c od progu: „Nie mog� gra	 w ko-
szykówk�. Nie mam koszulki”. Matka Joasi mog�a podsun�	 jej mo�li-
we rozwi�zanie problemu: „Za�ó� bluz�”. Mog�a te� pomóc córce
w szukaniu koszulki. Zamiast tego postanowi�a wyrazi	 to, co napraw-
d� czuje: „Jestem z�a i w�ciek�a. Kupi�am ci 6 koszulek do koszy-
kówki i okazuje si�, �e albo si� gdzie� zawieruszy�y, albo je zgubi�a�.
Twoje koszulki powinny le�e	 w szafie, �eby� wiedzia�a, gdzie ich
szuka	 w razie potrzeby”.

Matka Joasi wyrazi�a swój gniew bez obra�ania córki; skomento-
wa�a to w ten sposób: „Ani razu nie wróci�am do zadawnionych �ali
ani nie rozdrapywa�am starych ran. Nie obrzuci�am równie� córki
epitetami: nie powiedzia�am jej, �e jest roztrzepana czy nieodpowie-
dzialna. Po prostu opisa�am jej, co czuj� i co musi zrobi� w przysz�o-
�ci, �eby unikn�� nieprzyjemno�ci”.

S�owa matki sprawi�y, �e Joasia przypomnia�a sobie, gdzie mog�a zo-
stawi	 koszulki. Pobieg�a ich szuka	 do kole�anki i do szkolnej szatni.

W wychowywaniu dzieci jest miejsce na gniew rodziców. W rze-
czywisto�ci w pewnych sytuacjach nieokazywanie negatywnych
emocji wp�yn��oby tylko na rozwini�cie si� w dziecku oboj�tno�ci,
a nie pozytywnych cech. Ci, którym naprawd� zale�y, nie mog� ci�gle
unika	 gniewu. Nie znaczy to jednak, �e dzieci potrafi� znie�	 wybuchy
w�ciek�o�ci i przemocy ze strony rodziców; oznacza to, �e potrafi�
znie�	 gniew rodzica i zrozumie	, co on oznacza: „Moja cierpliwo�	
ma swoje granice”.

Gniew to emocje, za które rodzice musz� zap�aci	 pewn� cen�,
wi�c nie warto ich wykorzystywa	 nadaremno. Gniew nie powinien
narasta	 w trakcie wy�adowywania emocji. Lekarstwo nie mo�e by	
gorsze ni� choroba. Sposób wyra�ania gniewu powinien przynosi�
rodzicowi ulg�, mie� pewne walory edukacyjne dla dziecka, ale nie
powinien skutkowa� �adnymi efektami ubocznymi ani dla jednych,
ani dla drugich. Dlatego nie powinni�my krzycze	 na nasze dzieci
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w obecno�ci ich przyjació�, bo w ten sposób dolewamy tylko oliwy do
ognia, a sami jeszcze bardziej si� denerwujemy. Nie chcemy przecie�
wywo�ywa	 lub podgrzewa	 takich emocji, jak gniew, ch�	 przeciw-
stawienia si�, ch�	 odwetu czy zemsty. Wr�cz przeciwnie — chce-
my dziecku przekaza	 nasz punkt widzenia na dan� spraw� i roz�a-
dowa	 atmosfer�.

Trzy kroki do przetrwania

eby w spokoju przygotowa	 si� do poradzenia sobie ze stresem,
powinni�my zaakceptowa	 nast�puj�ce fakty:

 1. Kiedy zajmujemy si� dzie	mi, czasem po prostu ogarnia nas gniew.
 2. Mamy prawo do gniewu bez poczucia winy czy wstydu.
 3. Mamy prawo wyra�a	 to, co w danej chwili czujemy, z jednym
wyj�tkiem: mo�emy okaza� nasz gniew pod warunkiem, �e nie
atakujemy osobowo�ci ani charakteru dziecka.

Tymi za�o�eniami powinni�my si� kierowa	, opracowuj�c konkret-
ne sposoby post�powania w chwili wzburzenia. Pierwszym krokiem
do poradzenia sobie z negatywnymi emocjami jest ich zidentyfikowanie
i nazwanie. Dzi�ki wypowiedzianym g�o�no s�owom ostrze�enia ka�da
zainteresowana osoba b�dzie mog�a zmieni	 swoje zachowanie albo
przedsi�wzi�	 �rodki ostro�no�ci. Nasza wypowied� powinna by	
sformu�owana w pierwszej osobie: „Jestem rozdra�niony” albo: „Jestem
zdenerwowany”.

Je�li takie krótkie zdania i nasza smutna mina nie przynios�
efektów, nale�y przej�	 do drugiego etapu — wyra�amy nasz gniew
z wi�ksz� intensywno�ci�:

„Jestem z�y”.
„Jestem bardzo z�y”.
„Jestem bardzo, bardzo z�y”.
„Jestem w�ciek�y”.
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Czasami wystarczy wyrazi	 swoje uczucia (bez dodatkowych wyja-
�nie�), �eby dziecko przesta�o si� niew�a�ciwie zachowywa	. W nie-
których przypadkach musimy przej�	 do trzeciego etapu, czyli wyja-
�nienia, sk�d si� bierze nasz gniew, co w g��bi duszy czujemy i jakie
to wzbudza w nas reakcje:

„Kiedy widz� rozrzucone po pod�odze buty, skarpetki, koszulki
i bluzy, to wpadam w sza�. Mam ochot� otworzy� okno i wy-
rzuci� ca�y ten ba�agan na �rodek podwórka”.

„Jestem bardzo z�y, kiedy widz�, jak bijesz swojego brata. Tak si�
wkurzam, �e wpadam w sza� i zaczyna si� we mnie gotowa�.
Nigdy nie pozwol� ci go skrzywdzi�”.

„Kiedy widz�, jak zaraz od sto�u p�dzicie do telewizora i zosta-
wiacie mnie z tymi brudnymi talerzami i garnkami, to czuj� si�
obra�ona. Jestem taka w�ciek�a, �e mnie krew zalewa. Mam
ochot� wzi�� te wszystkie talerze i rzuci� nimi w telewizor”.

„Wkurza mnie to, kiedy wo�am ci� na obiad, a ty nie przychodzisz.
Bardzo mnie to wkurza. My�l� sobie, �e skoro gotuj� pyszny
obiad, to powinnam zosta� doceniona, a nie jeszcze dodatkowo
si� denerwowa�”.

Takie podej�cie pozwoli rodzicom na wyrzucenie z siebie gniewu
bez obra�ania kogokolwiek. Ponadto mo�e by	 dobrym przyk�adem
dla dziecka, jak wyra�a	 swój gniew w bezpieczny sposób. Dziecko uczy
si�, �e jego z�o�	 nie jest jeszcze katastrof� i mo�e j� z siebie wyrzu-
ci	 bez robienia krzywdy komukolwiek. Taka lekcja wymaga czego�
wi�cej ni� tylko wyra�enia przez rodziców swoich negatywnych
uczu	. Wymaga od rodziców pokazania dziecku akceptowalnych,
czyli bezpiecznych i nie obra�liwych, sposobów wyra�ania emocji,
równie� tych negatywnych.

Doro�li równie� wol�, kiedy kto� swój gniew wyra�a w sposób,
który nikogo nie obra�a. Oto relacja ojca dziewi�cioletniego Huberta:
„Pewnego ranka wychodzi�em do pracy, kiedy �ona mi powiedzia�a,
�e Hubert, bawi�c si� w salonie pi�k�, po raz drugi st�uk� szyb�
w zabytkowym zegarze �ciennym. Zdenerwowa�em si� i zapominaj�c
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o wszystkim, czego si� nauczy�em, naskoczy�em na syna: »Najwy-
ra�niej nie potrafisz uszanowa	 naszych rzeczy! Poczekaj, a� wróc�
z pracy. Wymy�l� ci tak� kar�, �e nie o�mielisz si� wi�cej gra	 w pi�-
k� w salonie«. ona odprowadzi�a mnie do drzwi i nie zdaj�c sobie
sprawy z tego, �e szufladkowanie jest tak samo denerwuj�ce i para-
li�uj�ce dla doros�ych, jak dla dzieci, powiedzia�a: »O rany, ale si�
g�upio zachowa�e� wobec Huberta«. Poniewa� kocham �on�, st�umi�em
w sobie gniew i odpowiedzia�em jej: „Pewnie masz racj�”. Na pocz�tku
by�em w�ciek�y tylko na syna, ale po tym, jak �ona nazwa�a mnie
g�upim, by�em z�y równie� na ni�. Czu�em si� winny, �e wróci�em
do dawnego sposobu reagowania i rozmawiania z dzieckiem, i nie
potrzebowa�em jeszcze jej uwag. O wiele bardziej pomocna okaza�a-
by si� taka uwaga: »Ju� drugi raz Hubert st�uk� szyb� w zegarze —
to bardzo denerwuj�ce. Ciekawe, co mo�emy zrobi	, �eby unikn�	
takiego problemu w przysz�o�ci?«”.

Ojciec Ma�gosi mia� wi�cej szcz��cia. Jego �ona wiedzia�a, jak na
niego wp�yn�	 i równocze�nie go nie zdenerwowa	. Pewnego wieczoru
siedmioletnia Ma�gosia, kiedy jecha�a z rodzicami samochodem,
rozpocz��a rozmow�:

MA�GOSIA: Co znaczy s�owo „pizza”?
OJCIEC: Pizza? Po w�osku to znaczy ciasto.
MA�GOSIA: A co to znaczy farmaceuta?
OJCIEC: Farmaceuta to inaczej aptekarz.
MA�GOSIA: A co to jest bank?
OJCIEC (zaczynaj�c si� denerwowa�): Wiesz, co to jest bank; to

miejsce, w którym ludzie trzymaj� pieni�dze.
MA�GOSIA: Czemu po dniu jest noc?
OJCIEC (bardzo zdenerwowany): O rany, ale zadajesz du�o pyta�.

Kiedy s�o�ce zachodzi, nie ma �wiat�a i nastaje noc.
MA�GOSIA: Dlaczego ksi��yc porusza si� za samochodem?
MATKA: O, ciekawe pytanie! Czy wiesz, �e to pytanie intrygowa�o na-

ukowców przez setki lat, wi�c postanowili zbada	 dok�adnie ruch
ksi��yca?
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MA�GOSIA (z podekscytowaniem): O rany, to ja b�d� naukowcem.
Pójd� do biblioteki i poszukam ksi��ki o ksi��ycu.

Nie by�o wi�cej pyta�. Matka wiedzia�a, �e odpowiadanie na py-
tania dziecka tylko zach�ca je do zadawania kolejnych. Opar�a si�
jednak pokusie przypomnienia o tym m��owi. Pokaza�a mu zamiast
tego, �e nie udzielaj�c córce bezpo�redniej odpowiedzi, pomog�a jej
zaspokoi	 ciekawo�	 na w�asn� r�k�.

Matka Krzysia, która próbowa�a przekona	 swojego m��a, �eby
nie dyrygowa� dzie	mi, opowiedzia�a mi tak� histori�. Pewnego wieczo-
ru siedzia�a z m��em w kuchni swojego domku letniskowego, popi-
jaj�c wino. Jej m�� zauwa�y� le��c� na stole torb� pla�ow�, mokry
strój k�pielowy i pi�k�. Zazwyczaj na taki widok m�� reagowa� zde-
nerwowaniem i gniewnym g�osem krzycza� na dzieci: „Ile razy mam ci
powtarza	, �eby� odk�ada� swoje rzeczy na miejsce. W ogóle si� nie
liczysz z innymi! My�lisz sobie, �e jeste�my twoimi s�u��cymi, �eby
zbiera	 za tob� twoje rzeczy?”.

Tym jednak razem spokojnym tonem zauwa�y�: „Widz� na stole
jak�� torb� pla�ow�, mokry strój k�pielowy i pi�k� pla�ow�”. O�mio-
letni Krzy� wybieg� z salonu i wchodz�c do kuchni, powiedzia�: „To
chyba moje”, po czym zabra� rzeczy ze sto�u.

Kiedy Krzy� wyszed� z kuchni, jego ojciec z rado�ci� w g�osie
stwierdzi�: „Pami�ta�em o tych zasadach i one si� sprawdzaj�!”.

Matka Krzysia tak zako�czy�a swoj� opowie�	: „Zamiast powie-
dzie	 mu: »A nie mówi�am?«, podnios�am kieliszek, �eby wznie�	 to-
ast za s�owa, które zach�caj� dzieci do wspó�pracy”.

Jak reagowa� na z�o�� dziecka?

Kiedy dziecko jest zdenerwowane, nie mo�na go do niczego przeko-
na	 w sposób racjonalny. Kiedy dzieci si� z�oszcz�, reaguj� jedynie
na emocjonalne ukojenie.

Rodze�stwo bawi�o si� w piwnicy. Nagle matka dzieci us�ysza�a
straszny ha�as, a pó�niej krzyki i oskar�enia. Sze�cioletni Bolek wbieg�
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po schodach i wykrzykn��: „Beata zniszczy�a moj� twierdz�”. Jego mat-
ka okaza�a mu wspó�czucie: „Och, to musia�o ci� naprawd� roz�o�ci	”.
„Tak, rozz�o�ci�o”. Bolek odwróci� si� na pi�cie i wróci� do zabawy.

W ten sposób matce Bolka po raz pierwszy uda�o si� nie zaanga-
�owa	 w codzienne utarczki dzieci. Nie zada�a fatalnego w skutkach
pytania: „Kto zacz��?”, dzi�ki czemu nie musia�a wys�uchiwa	 skarg
syna i ��dania zado�	uczynienia jego krzywdzie. Odzwierciedlaj�c
jego emocje, unikn��a odegrania nieprzyjemnej roli s�dziego, oskar-
�yciela i rozjemcy.

W kolejnej historii pe�en zrozumienia komentarz matki roz�ado-
wa� napi�t� atmosfer� w domu. Dziewi�cioletni Dawid nie chcia�
pój�	 do dentysty. By� z�y i denerwowa� starsz� siostr� Teres�, która
powiedzia�a mu: „Dawid, doro�nij!”. Te s�owa tylko bardziej rozz�o-
�ci�y jej brata, który zacz�� si� zachowywa	 jeszcze gorzej.

Matka dzieci zwróci�a si� do córki: „Dawid jest dzisiaj zdenerwo-
wany, bo boi si� wizyty u dentysty. Musimy by	 dla niego wyrozumiali”.
Jak za dotkni�ciem czarodziejskiej ró�d�ki Dawid si� uspokoi�. Poszed�
do dentysty bez dalszego narzekania. Reaguj�c na zdenerwowanie
Dawida, zamiast na jego irytuj�ce zachowanie, matka sprawi�a, �e
ch�opiec si� odpr��y� i nie by� ju� taki niezno�ny.

Nast�pna historia przedstawia dwa zupe�nie ró�ne sposoby roz-
�adowania gniewu i frustracji u ma�ych dzieci. Jeden z nich powo-
duje, �e dziecko odczuwa jeszcze wi�ksz� z�o�	, a drugi roz�adowuje
sytuacj�.

Dwaj trzyletni ch�opcy: Tomek i Jurek grali na dzieci�cych cym-
ba�kach. Kiedy pa�eczka Jurka utkn��a mi�dzy klawiszami, ch�opiec
si� zdenerwowa� i rozp�aka�. Jego matka go upomnia�a: „Nie ma po-
wodu do p�aczu — nie naprawi� ci zabawki, dopóki nie przestaniesz
krzycze	”. Jurek nie przesta� p�aka	, wi�c jego matka zabra�a mu
zabawk�, co wywo�a�o u dziecka prawdziwy napad histerii.

Z kolei kiedy pa�eczka Tomka utkn��a mi�dzy klawiszami instru-
mentu i ch�opiec zacz�� p�aka	, jego matka powiedzia�a: „P�aczesz,
poniewa� pa�eczka utkn��a mi�dzy klawiszami. Musimy to napra-
wi	”. Malec przesta� p�aka	. Od tego momentu za ka�dym razem,
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kiedy pa�eczka blokowa�a si� w instrumencie, Tomek ju� nie p�aka�,
tylko przynosi� zabawk� mamie do naprawy.

Matka Jurka napomnia�a go, zagrozi�a mu, obwini�a i ukara�a, pod-
czas gdy matka Tomka okre�li�a, na czym polega problem, i podsu-
n��a rozwi�zanie.

Dwunastoletnia Marysia wróci�a z teatru zdegustowana i w�ciek�a:

MATKA: Wygl�dasz na niezadowolon�.
MARYSIA: Jestem w�ciek�a! Dosta�am miejsce tak daleko od sceny, �e

nie widzia�am przedstawienia.
MATKA: Nic dziwnego, �e jeste� zdenerwowana. Nie ma si� z czego

cieszy	, kiedy ma si� tak odleg�e miejsce.
MARYSIA: No pewnie. Poza tym przede mn� siedzia� taki bardzo wysoki

m��czyzna.
MATKA: No prosz�, jakby tego by�o ma�o, wokó� ciebie by�y same wysokie

osoby. Tego ju� za wiele.
MARYSIA: W�a�nie, tego by�o za wiele.

Reaguj�c w ten sposób, matka Marysi zaakceptowa�a nastrój córki
bez krytykowania jej i udzielania rad, co pomog�o dziewczynce upora	
si� z jej emocjami. Nie zadawa�a te� niepotrzebnych pyta�, np.: „Dla-
czego nie posz�a� wcze�niej, �eby zaj�	 sobie lepsze miejsce?” albo:
„Nie mog�a� poprosi	 tego wysokiego m��czyzny, �eby zamieni� si� z tob�
miejscami?”. Skoncentrowa�a si� na roz�adowaniu gniewu córki.

Reakcja, w której rodzic odzwierciedla negatywne uczucia dziecka
oraz wyra�a zrozumienie i wspó�czucie, potrafi skutecznie zmieni�
z�y nastrój dziecka.

S�owo pisane mo�e by	 �wietnym sposobem ukojenia uczu	, zra-
nionych w wybuchu gniewu. Zarówno rodziców, jak i dzieci nale�y
zach�ca	 do wyra�ania swoich uczu	 na pi�mie, czy to w tradycyj-
nym li�cie, czy elektronicznym e-mailu.

Pewnego wieczoru trzynastoletnia Urszula zarzuci�a matce, �e ta
wesz�a do jej pokoju, otworzy�a jej biurko i przeczyta�a pami�tnik.
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Kiedy zrozumia�a, �e jej oskar�enia by�y bezpodstawne, Urszula po-
stanowi�a przeprosi	 matk� w li�cie.

Mamo, pope�ni�am w�a�nie najgorsze przest�pstwo, jakie mo�e
pope�ni� osoba kieruj�ca si� zasadami moralnymi. Swoimi oskar-
�eniami unieszcz��liwi�am i okropnie zasmuci�am swoj� mam�.
Wstydz� si� za to i czuj� si� upokorzona. Zawsze dobrze o sobie
my�la�am, ale teraz siebie nienawidz�. Kocham ci�, Urszula.

Matka Urszuli bardzo si� zmartwi�a, poniewa� czytaj�c list, zda�a
sobie spraw� z tego, �e to wydarzenie nadszarpn��o u córki pozy-
tywny wizerunek w�asnej osoby. Po�wi�ci�a swój czas na u�o�enie do
córki listu, który przywróci�by jej szacunek do siebie.

Kochana Urszulo, dzi�kuj�, �e mi powiedzia�a� o swoim zmar-
twieniu i smutku. To, co wydarzy�o si� poprzedniego wieczoru,
by�o dla nas obu trudne, ale nie by�o tragedi�. Chc�, �eby� wie-
dzia�a, �e moje uczucia do ciebie w �adnym wypadku si� nie zmie-
ni�y. My�l� o tobie ci�gle w ten sam sposób — �e jeste� urocz�
osob�, która czasami si� z�o�ci i bywa zagniewana. Mam nadzie-
j�, �e potrafisz sobie wybaczy� i ponownie zobaczy� siebie w po-
zytywnym �wietle.

Matka pomog�a swojej córce, zapewniaj�c j� o tym, �e wybuchy z�o-
�ci nie musz� zmieni� czyich� ciep�ych uczu� do siebie czy innej osoby.

Cz�sto po wybuchu z�o�ci na rodziców za to, �e nie s�uchaj� ich
argumentów, dzieci przedstawiaj� swój punkt widzenia na pi�mie.

Ojciec dziesi�cioletniego Piotra opowiedzia� mi o takim zdarzeniu.
W jego domu dzieci dostaj� �wiadectwa, które mog� wymieni	 na
dodatkowy czas wolny przed snem. Pewnego wieczoru Piotr chcia�
„kupi	” troch� czasu przed snem, wykorzystuj�c �wiadectwo, które
zgubi�. Jego ojciec odmówi� uznania �wiadectwa, którego fizycznie
nie móg� wzi�	 do r�ki. Piotr wpad� w sza� i wybiegaj�c z pokoju,
krzycza�: „Ale przecie� mi je da�e�!”. Kiedy ojciec Piotra wszed� pó�-
niej do jego pokoju, zasta� na biurku list tej tre�ci:
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Tato, je�li nie pozwolisz mi pój�� pó	niej spa�, to nie b�dziesz
sprawiedliwy, poniewa�: 1) oboje wiemy, �e da�e� mi to �wiadectwo;
2) wiesz, jak wygl�da moje biurko, i �e wszystko gubi�; 3) wiesz, jak
bardzo chcia�em wykorzysta� to �wiadectwo. Nie chc� by� nie-
grzeczny, pisz�c ten list. Chc� tylko wyja�ni� moje racje. Piotr.

Kiedy ojciec przeczyta� ten list, zrozumia�, �e Piotr pokazuje mu,
jak naprawi	 to, co si� mi�dzy nimi popsu�o. By�a to równie� okazja
wypróbowania wa�nej zasady wychowawczej. Kiedy to tylko mo�li-
we, staraj si� wzmocni� u dziecka poczucie w�asnej warto�ci. Dlate-
go napisa� nast�puj�c� notk�:

Synu, twój sposób rozumowania jest bardzo jasny, a argumenty
bardzo przekonuj�ce. Kiedy czyta�em twój list, musia�em sobie przy-
pomina�, �e zosta� on napisany przez m�odzie
ca maj�cego niewiele
wi�cej lat ni� 10. Do listu do��czam �wiadectwo. U�ciski. Tata.

Podsumowanie

S�owa maj� moc budowania i pobudzania do dzia�ania lub zastra-
szania i niszczenia. Kiedy dostrzegamy i doceniamy wysi�ki dzieci,
pomagamy im zyska	 wi�ksz� nadziej� i pewno�	 siebie. Z kolei kie-
dy oceniamy dziecko, wzbudzamy w nim niepokój i sprzeciw. Cho-
cia� oczywistym wydaje si� fakt, �e negatywne epitety („leniwy”,
„g�upi”, „niedobry”) s� dla dzieci szkodliwe, to niespodziank� mo�e
okaza	 si� to, �e niekorzystne dla dziecka mog� si� okaza	 okre�le-
nia pozytywne („dobry”, „doskona�y”, „najlepszy”).

Wa�ne, �eby�my byli wobec dzieci pozytywnie nastawieni i otwarci.
Powinni�my docenia	 wysi�ki dziecka („Ale si� napracowa�e�”, „Dzi�kuj�
za to, �e mi pomog�e�”), ale nie przykleja	 im etykiet ani nie ocenia	.

Kiedy pojawiaj� si� problemy, starajmy si� poszuka	 dla nich
rozwi�zania, zamiast obwinia	 dziecko i je krytykowa	. Nawet nie-
unikniony wybuch gniewu mo�e przebiega	 bez wyzwisk i obwinia-
nia. Za umiej�tno�ci� komunikacji, opartej na trosce i zrozumieniu,
powinien sta	 g��boki szacunek do dziecka.




