
 PUŁAPKI W KTÓRE WPADAJĄ RODZICE 
Oczekiwanie, że cały wspólnie spędzony czas będzie jedną  

wielką sielanką. Jest to nieralistyczne! Jeśli oczekujesz więc  

nieustannej idylli, gorzko się rozczarujesz.  

Uleganie dziecku, aby tylko uniknąć sytuacji konfliktowej.  

Wyznaczanie granic i konsekwentne pilnowanie, by dzieci ich  

nie przekraczały to podstawa skutecznego wychowywania. . 

Brak konsekwencji. Konsekwencja znacznie przyspiesza proces 

uczenia się. Niekonsekwentne reakcje wywołują z reguły  

niekonsekwentne zachowania.  

Koncentracja na tych zachowaniach dziecka, które uważamy za  

niewłaściwe. Konsekwencja nie oznacza ciągłego czepiania się  

i wytykania dziecku jego każdego, nawet najdrobniejszego  

przewinienia i potknięć. 
Negatywne schematy myślowe. Jeśli  próbujesz całą  

odpowiedzialność za niewłaściwe zachowania składać na barki 

swoich dzieci, wpada szw spiralę negatywnego myślenia  

i pomijasz swoją rolę. 
Rodzicielstwo na autopilocie. Jesteś obecny ciałem, ale nie  

duchem i dziecko nie ma z tobą praktycznie żadnego kontaktu. 

Takie zajmowanie się dziećmi na autopilocie jest szkodliwe dla  

obu stron. Rodzice nie dostrzegają subtelnych sygnałów  

wysłanych przez dzieci, które pomogłyby im je zrozumieć 

 i dowiedzieć się, co naprawdę myślą i co czują. 
Anita Cleare „Rodzicielstwo na etacie” 

 

 

 PUŁAPKI, W KTÓRE WPADAJĄ RODZICE 

 

Oczekiwanie, że cały wspólnie spędzony czas będzie jedną wielką sie-

lanką. Jest to nierealistyczne! Jeśli oczekujesz więc nieustannej idylli, 

gorzko się rozczarujesz i każda chwila spędzona z rodziną będzie odbie-

rana przez ciebie jako porażka. 

 

Uleganie dziecku, aby tylko uniknąć sytuacji konfliktowej. Wyznacza-

nie granic i konsekwentne pilnowanie, by dzieci ich nie przekraczały to 

podstawa skutecznego wychowywania. Unikanie konfliktów poprzez 

uleganie w dłuższej perspektywie zawsze prowadzi tylko do większych 

konfliktów w przyszłości. 

 

Brak konsekwencji. Konsekwencja znacznie przyspiesza proces uczenia 

się. Dziecko lepiej radzi sobie, gdy otrzymuje jasne komunikaty i konse-

kwentne reakcje.  

 

Koncentracja na tych zachowaniach dziecka, które uważamy za nie-

właściwe. Konsekwencja nie oznacza ciągłego czepiania się i wytykania 

dziecku jego każdego, nawet najdrobniejszego przewinienia i potknięć. 

 

Negatywne schematy myślowe. Jeśli rodzic całą odpowiedzialność za 

niewłaściwe zachowania składa na barki swoich dzieci, wpada w spira-

lę negatywnego myślenia i w ten sposób pomija swoją rolę w tym 

wszystkim.  
Anita Cleare „Rodzicielstwo na etacie” 


