
Metody dyscyplinowania (za J. Dobson 1988, str. 93) 

Z filozoficznego punktu widzenia uznaję potrzebę opiekowania się swoimi dziećmi. Ale to 
nie wystarcza, aby właściwie móc stosować dyscyplinę. Proszę podać mi, krok po kroku, 
zespół instrukcji, które pomogą mi prawidłowo wykonać zadanie. 

 

Zgoda. Podam panu sześć ogólnych wskazań, które jak myślę, będzie mógł pan uwzględnić. 
Zasady te przedstawiają istotę mojej filozofii dotyczącej stosowania dyscypliny. 

1. Określić granice postępowania, zanim zostaną przekroczone.  

Najważniejszym krokiem w każdej procedurze systemu dyscyplinarnego jest ustalenie z góry 
rozsądnych granic postępowania. Dziecko powinno wiedzieć, co jest w jego postępowaniu, a co 
nie będzie akceptowane, zanim będzie ponosiło odpowiedzialność! Ten warunek eliminuje 
poczucie niesprawiedliwości, jakie ma młody człowiek, kiedy się go ukarze za błędy lub omyłki. 
Jeżeli nie zdefiniowało się granic, nie wolno wymuszać ich przestrzegania! 

2. Gdy nastąpi sprzeciw ze strony dziecka, reagować ze śmiałym zdecydowaniem.  

Jak tylko dziecko zrozumie, czego się od niego oczekuje, powinno stać się odpowiedzialne za 
swoje niewłaściwe zachowanie. Wydaje się to dosyć łatwe, ale jak widzieliśmy większość dzieci 
podważa autorytet starszych i kwestionuje ich prawo do przewodzenia. W momencie scysji 
dziecko rozumie pragnienie rodziców i celowo wybiera nieposłuszeństwo. Zachowuje się jak 
generał przed bitwą; obliczający potencjalne ryzyko, zbierający wojsko i atakujący przeciwnika 
silnym ogniem dział. Kiedy wystąpi bezpośrednia konfrontacja między pokoleniami osoba 
dorosła powinna zwyciężyć pewnie i zdecydowanie. Dziecko daje do zrozumienia, że oczekuje 
na walki, a jego rodzice powinni być na tyle mądrzy, aby podjąć wyzwanie. Nie ma nic bardziej 
destrukcyjnego dla przewodnictwa rodziców, jak sytuacja, w której ojciec i matka dezintegrują 
się podczas walki. Jeśli rodzice konsekwentnie przegrywają batalie, uciekanie się do łez czy 
krzyku może spowodować zmiany w ich obrazie, u dzieci. Zamiast być pełnymi zaufania 
liderami, stają się pozbawionymi kręgosłupa „meduzami", niegodnymi szacunku i posłu-
szeństwa. 

3. Rozróżniać celowy opór od dziecięcego braku odpowiedzialności.  

Dziecko nie powinno być karane za zachowanie, które nie jest konsekwencją umyślnego oporu. 
Jeśli zapomni nakarmić psa, posłać łóżko albo wyrzucić śmieci, kiedy zgubi rower albo zostawi 
rakietkę tenisową na deszczu — pamiętaj, że to są zachowania typowe dla okresu dziecięcego. 
Jest bardzo prawdopodobne, że jest to mechanizm, dzięki któremu niedojrzały jeszcze umysł 
chroni się przed presją dorosłych. Bądźmy delikatni, kiedy uczymy dzieci jak najlepiej 
postępować. Jeżeli nie potrafi zareagować na nasze cierpliwe pouczenia, wtedy można 
zastosować jakieś dobrze obmyślane kary. Jednakże dziecięca nieodpowiedzialność jest czymś 
zupełnie innym niż celowy sprzeciw, a zatem należy ją inaczej traktować i być przy tym 
cierpliwym. 
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4. Pociesz i poucz dziecko, gdy minie konflikt.  

Po konfrontacji dziecka z rodzicami, podczas której rodzice zademonstrowali swoje prawo do 
kierowania (szczególnie, gdy w wyniku tego pojawił się płacz dziecka), zwłaszcza młodsze 
dziecko (między 2 i 7 rokiem życia) a nawet starsze może potrzebować miłości i pocieszenia. 
Koniecznie obejmij je i przytul! Trzymaj mocno i mów o swojej miłości. Pokołysz nim 
delikatnie i powiedz mu ponownie, dlaczego został ukarany i jak w przyszłości może uniknąć 
takich kłopotów. Ta chwila porozumienia tworzy miłość, zaufanie i jedność w rodzinie. Dla 
rodziny chrześcijańskiej istotne jest to, aby się w takich sytuacjach z dzieckiem modlić, 
wyznając wobec Boga, że wszyscy zgrzeszyli i że nikt nie jest doskonały. Boskie przebaczenie 
jest wspaniałym przeżyciem, nawet dla bardzo małego dziecka. 

5. Unikać stawiania wymagań niemożliwych do spełnienia.  

Bądź absolutnie pewien, że twoje dziecko potrafi wykonać to, czego się od niego oczekuje. 
Nigdy nie karz go za mimowolne moczenie się w łóżku, za nieużywanie nocnika w wieku l roku 
lub za złe wyniki w szkole, jeśli nie może osiągnąć akademickich sukcesów. Te niemożliwe do 
spełnienia wymagania wywołują u dziecka konflikt nie dający się rozwiązać. Taka sytuacja 
przynosi niewątpliwy uszczerbek w strukturze emocjonalnej dziecka. 

6. Niech miłość będzie twoim przewodnikiem!  

Stosunki, które charakteryzuje miłość i uczucie są zdrowe, chociaż nie do uniknięcia bywają 
pewne błędy i omyłki ze strony rodziców. 

**** 

Chcę właściwie kierować moimi dziećmi o silnej woli. Obawiam się, że złamię ich ducha i 
nadszarpnę w jakiś sposób ich emocje. Jak mam postępować w obliczu ich złego zachowania, bez 
zranienia godności? 

Czuję, że nie ma pani jasnego (wyraźnego) zrozumienia, jeśli chodzi o różnicę między złamaniem ducha 
dziecka i kształtowaniem jego woli. Duch ludzki, jak go zdefiniowałem, odnosi się do poznania własnej 
wartości, którą odczuwa dziecko. Zatem, jest on bardzo delikatny w każdym wieku i trzeba z nim 
postępować delikatnie. Jako matka wie pani, że można złamać ducha dziecka całkiem łatwo — przez 
wyśmiewanie, brak szacunku, groźby cofnięcia miłości, werbalne odrzucenie. Wszystko to. co 
deprecjonuje poczucie własnej godności, może być bolesne dla jego ducha. 

Jednakże, podczas gdy duch jest kruchy i należy postępować z nim delikatnie, to wola jest twarda 
jak stal. Jest to jeden z kilku intelektualnych elementów, który pojawia się w momencie urodzenia. W 
ostatnim numerze Psychologii dziś znajduje się opis wyników badań wieku niemowlęcego: „Dziecko wie 
kim jest, zanim posiada język, aby nam o tym opowiedzieć. Dąży celowo do opanowania środowiska, a 
zwłaszcza rodziców". To naukowe odkrycie nie przynosi niczego nowego rodzicom dzieci z silną wolą. 
Biegają cały dzień w służbie tego małego dyktatora, wyraźnie oznajmiającego swoją wolę i pragnienie. 
W późniejszym wieku takie krnąbrne dziecko, gdy traci opanowanie, może nawet wstrzymywać oddech 
do utraty przytomności. Kto widział kiedyś taką formę celowego oporu był na pewno wstrząśnięty 
gwałtownością tej sceny. Pewien trzylatek odmówił wykonania bezpośredniego polecenia matki, mówiąc: 
„Ty jesteś tylko moją mamusią, wiesz!?" 
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