
 

 

„Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym rodzice są 

przystępni i rozważnie unikają wszelkich zachowań, które mogłyby być 

odczytane jako brak zainteresowania czy jako wyraz pogardy”. 

G. MacDonald 

 

 

 

          Często wydaje się nam, że dzieci wiedzą o naszej miłości do nich  

i o naszych dobrych intencjach, bo przecież to oczywiste, bo jesteśmy ich 

rodzicami. Nie zawsze jednak perspektywa dziecka jest zgodna z naszym 

wyobrażeniem. Po czym dziecko może poznać, że jest kochane? Oto jego 

perspektywa, którą warto wziąć sobie do serca: 

1. Wiem, że mnie kocha, kiedy mówi mi o dobrych rzeczach, które robię. 

Kiedy lubi być ze mną i ze mną rozmawiać. Kiedy mówi mi, że mnie kocha 

i pokazuje mi swoją troskę.  

2. Wiem, że mnie kocha, kiedy pozwala mi samodzielnie myśleć. Kiedy się 

ogranicza w kontrolowaniu mnie. Gdy pokazuje mi, jak żyć z innymi 

ludźmi. 

3. Wiem, że mnie kocha, kiedy pomaga mi radzić sobie z trudnościami. Kiedy 

podnosi mnie na duchu, gdy jest mi źle. Kiedy cieszy się razem ze mną  

z moich sukcesów. 

4. Wiem, że mnie kocha, kiedy martwi się o mnie, gdy dzieje się coś złego. 

Kiedy lubi, jak jestem przy nim.  

5. Wiem, że mnie kocha, kiedy pokazuje mi, jak jestem dla niego ważny. 

6. Nie wiem, czy mnie kocha, kiedy mówi mi, że niczego nie potrafię,  

że wszystko robię źle. Kiedy złości się na mnie i krzyczy. 

7. Nie wiem, czy mnie kocha, gdy zachowuje się tak, jakbym był mu 

niepotrzebny, gdy nie zwraca na mnie uwagi. 

8. Nie wiem, czy mnie kocha, kiedy „wyciąga” ze mnie wszystko i nie szanuje 

mojej prywatności. 

9. Nie wiem, czy mnie kocha, kiedy zabrania mi uczuć. Gdy wybiera mi 

kolegów. 

10. Nie wiem, czy mnie kocha, gdy mówi, że nie ma dla mnie czasu. 

 



Nie wystarczy tylko mówić „Kocham”. Nie wystarczy też coś pokazywać i nie 

mówić.  Pięknie obrazuje to fragment literackiej klasyki, „Skrzypka na dachu”, 

w którym to Tewje Mleczarz pyta swoją żonę: „Czy ty mnie kochasz?” A ona 

reaguje, jak każda zajęta sprawami dnia codziennego kobieta i zbywa 

go najpierw machnięciem ręki, później udokumentowaniem swej miłości 

poprzez obowiązki żony i matki: „Od tylu lat wychowuję twoje dzieci, 

sprzątam ci, piorę...” Potem jednak wyznaje „Tak, kocham cię”. Ten 

wzruszający moment pokazuje, że człowiek, chociaż zadbany, najedzony, 

potrzebuje czegoś więcej. Potrzebuje ciepłych słów, zrozumienia i bycia 

razem.  

 

 

Bibliografia: 

1. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Joanna Sakowska 

2. „Skrzypek na dachu” Szolem Alejchem 

 

 

Opracowała: Diana Ostaszewska- Żarczyńska- psycholog 


