
Drogl Roeiz§eu,

BYcie rodzicem to jedna z najpiękniejszycł-l, ate takze najtrudniejszych róŁ zyciowych. Aby dziecko
mogło w Pełni rozwinąĆ swoj potencjał musi czuc, że rodzice je kochaja_, iroszczą się o nie
idają mu poczucie bezpieczeństwa. Wychr:wując dzieci napotykamy na różne trucjnoścj, czasami
targają nami siIne emocje,

To rrje lada wyzwanie, aby pomimo wewnęt!-znych łT apięć" roztereł<. - z rnjtością i szacunkienn
wYznaczaĆ dziecku granice. Bo przeciez pragniemy wychować nasze pociech5l na porządnych,
dobrych ludzi, ktorzy będądawać sobie radę w tym trudnym l nie zawsze przlljaznym świecie oraz
darzyć nas szacunkiem.

Pozostaje pytanie, czy zawsze ten ce|, probujemy osiągnąć wtaściwymi metodarni? Czy myśtirny
o tym, ze dzieci uczą się przede wszystkim od nas samych, że będą. zachou4lwały się tak, jak my
zachowujemy się wobec nich,

ByĆ moŻe są rnomenty, kiedy tracimy nad sobą [<ont,rotę, kieclyl posuwarny się za daleko w swoim
dąŻeniu do wychowania naszego dziecka, l\Ąoze czasarnj brakuie nan-r clerpliwości, a rrroże wiedzy
i umiejętnoŚci, by radzic sobie z vrĄlzrryaniarni, jakie stawiają przed naiłi nasze cjzieci,

Warto, abyŚnny w takich chvlilach pamiętai'i o Łyrł-l, że musin,ly unikać si-osotłrai-iia meiod opartych na
agresji i przemocy, ze nie wolno nam stosować kar cietesnych. Frzemoc nie tyiko nie jesl skuteczną
metodą tłychowawczą, ale w ogóte nie jesi narzędzienl wychowania. Dziecko doświadczające kar
ffzycznych, wyzywane i poniżane nie czuje do rodzica szacunku i nie umacnia z nirn swoich relacji.
Dzjeci są skłonne zaakceptować nasze zasady i brac z nas wzór ,;ytko wteay, gdy czują się
prawdzitvie kcchane"

Każdy radzic. gdy przeżywa trudności rru procesle wychowaulczyn-l, n-loże skorzystać ,l Dcmoc:i
sPecja[istycznej - konsultacji psychologa lrlb pedagoga" Czasamj mogą być Ttlwniez potrzebni inni
sPecjaiiŚci , np" logopeda, psychiatra, neuro[og. Można szukać pomocy w ksiaźkach, artykutach
i broszurach, w internecje. Jest wie[e dróg, ktoryrni warto podążać budując gtęboką, btiską reiację
ze swoirn dzieckiem"

Zachęcamy Państrva do refleksji nad tynnl zagadnieniai-ni jednocześnie rycząc, aby ot_ldowanie
oozytywnej więzi z Waszynr dzieckiem bez uzywania Drzemocy, dostarczato Wam dużo radości
i satysfakcji.

Bo szczęście Waszego dziecka lezy w Waszych rękach"
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