
Kochanie! Ja wszystko za ciebie zrobię
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P

Karmisz swojego siedmioletniego syna, sznurujesz mu buty i nosisz za niego tornister? Nie ma się 
czym chwalić! Choć czasem nadmierna troska o dziecko wydaje się zdrowa i potrzebna, to tak 
naprawdę powoduje konsekwencje równie groźne jak skutki zaniedbywania lub manipulacji 
dzieckiem.

d

Jak to możliwe, że dorosły mężczyzna nie może podjąć decyzji, dokąd jechać na urlop: w góry czy 
nad morze? Rozmawia z rodzicami, pyta znajomych, zastanawia się i wciąż zmienia zdanie. W 
końcu nigdzie nie wyjeżdża i całe lato spędza w mieście.
35-letnia kobieta nie potrafi wybrać sukienki, którą włoży na przyjęcie. Godzinami zastanawia się 
„jasna czy ciemna, kremowa czy beżowa?”. W końcu podejmuje decyzję, ale w taksówce dopadają 
ją wątpliwości. Ma ochotę wrócić i przebrać się, jednak jest już późno. Wchodzi na przyjęcie 
zażenowana, a kierowane na nią spojrzenia odbiera jako krytyczne. Myśli, że na pewno jest źle 
ubrana, a inni to od razu dostrzegają...
Dlaczego niektórzy ludzie mają tak duże problemy w samodzielnym decydowaniu o swoim życiu? 
U źródeł opisanych postaw tkwi z reguły niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości, brak 
pewności i wiary w siebie. Niestety, najczęściej „zawdzięczają” je rodzicom, którzy byli 
nadopiekuńczymi wychowawcami.

n

Ciągle cię obserwuję

C

Babcia przyjeżdża na wczasy z dwójką wnuków. Marcin ma pięć lat, Adaś osiem. Młodszy zjadł 
coś nieświeżego i drugiego dnia po przyjeździe ma biegunkę. Babcia gotuje owsiany kleik. Jej 
troska posuwa się do tego, że karmi Marcina łyżką, choć chłopak nie jest na tyle słaby, by nie mógł 
zrobić tego sam.
Zachowania rodziców i innych dorosłych odpowiedzialnych za wychowanie dziecka, u których 
dominuje postawa nadopiekuńcza, rozmijają się ze wskazaniami, jak budować poczucie własnej 
wartości u dzieci. Psychologowie amerykańscy Eugene Anderson, George Redman i Charlotte 
Rogers – autorzy książki Pewne siebie i szczęśliwe dziecko – wymieniają pięć zasad, których 
powinni przestrzegać rodzice i wychowawcy, aby dziecko wierzyło w swoje możliwości: słuchaj i 
przyjmuj myśli i uczucia dzieci; organizuj sytuacje tak, by dzieci doświadczały poczucia sukcesu, a 
nie porażki; stwarzaj dzieciom możliwości świadomego sprawowania kontroli nad własnym 
życiem; wzmacniaj dzieci, by czuły się kochane i zdolne; kształtuj pozytywny obraz siebie samego 
w oczach dzieci.
Tymczasem wielu rodziców trzyma dzieci pod kloszem, wyręcza je w sytuacjach, w których same 
mogłyby sobie poradzić. Ich nadopiekuńczość powoduje brak dostatecznej wolności w 
wychowaniu. Mimo że czasem nadmierna troska o dziecko wydaje się zdrowa i potrzebna, to tak 
naprawdę jest to zjawisko równie groźne jak zaniedbywanie lub manipulacja dzieckiem.
Nadopiekuńczość związana jest z brakiem jasnych i zdrowych granic u osoby dorosłej. Matki 
nadmiernie opiekujące się dziećmi wywodzą się zazwyczaj z rodzin, w których nie można było 
określić własnego terytorium fizycznego i psychologicznego. Pewien mężczyzna opowiadał mi, że 
w jego domu nie wolno było zamykać drzwi do pokoi, by dorośli mogli obserwowali, co robią 
dzieci. W wieku dorosłym uzależnił się od alkoholu.
Niektóre rodziny (szczególnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku) żyły w 
trudnych warunkach mieszkaniowych. Rodzice spali z dziećmi w jednym pokoju. Brak oddzielenia 
terytorium w mieszkaniu często pociągał za sobą negatywne następstwa psychologiczne.
Nadopiekuńczość matek może wynikać również z ich doświadczeń w rodzinie pochodzenia. Z 
powodu wczesnej śmierci któregoś z rodziców musiały, mimo młodego wieku, wziąć 
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odpowiedzialność za rodzinę. Tę postawę – nadmiernej odpowiedzialności i opiekuńczości – 
przenoszą po latach na własne dziecko.

p

Panuję nad tobą

P

W rodzinach, gdzie brakuje jasnych i wyraźnych granic, rozmyta zostaje indywidualność jej 
członków. Identyfikacja „my” dominuje nad „ja”. Nadopiekuńcze matki w dzieciństwie nie miały 
okazji doświadczać odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia, działania. Nie miały zdrowych 
wzorców we własnych rodzicach. W takich rodzinach dorośli przypisują dzieciom – na zasadzie 
projekcji – własne uczucia, myśli i potrzeby.
Ten styl wychowania, jeśli przyjmie formy skrajne, może prowadzić u dziecka w późniejszych 
fazach życia do zaburzeń psychicznych, depresji, a nawet do psychozy. Nadopiekuńcza postawa 
daje dorosłym poczucie siły i panowania nad drugą istotą ludzką. Satysfakcji płynącej z siły i 
władzy najprościej i najłatwiej można doświadczyć w relacji z dzieckiem – bezbronnym i zależnym 
od dorosłych.
Oczywiście, sama władza rodzicielska nie jest z założenia czymś złym, wręcz przeciwnie: jest 
niezbędna! Jednak w nadopiekuńczym stylu wychowania dorośli regularnie nadużywają władzy 
rodzicielskiej, nadmiernie kontrolując dziecko i manipulując nim.

r

Ośmioletni Jacek chce pójść do Zbyszka, kolegi, który mieszka w tej samej klatce schodowej. 
Umówili się rano w szkole, że Jacek przyjdzie do niego po obiedzie i będą się bawić. Jacek 
rozmawia na ten temat ze swoją matką.
– Mamo, Zbyszek dostał od rodziców nową układankę i chce mi ją pokazać. Mogę do niego pójść 
po obiedzie?
– Ciągle do niego chodzisz. Czy ty nie przeszkadzasz jego rodzicom?
– Mamo, Zbyszek to mój najlepszy kolega. Mogę do niego pójść?
– Jak odrobisz lekcje.
Jacek siada do lekcji. Po 40 minutach ponownie pyta matkę o pozwolenie. Ta odpowiada: – Teraz 
jest już za późno. Zaraz wróci z pracy tata i pojedziemy we trójkę na zakupy.
Opisana sytuacja rani dziecko i uczy je, że nie może polegać na dorosłych, ani im ufać. Matka 
konsekwentnie posługuje się manipulacją, począwszy od argumentu, że odwiedziny syna są 
kłopotliwe dla rodziców kolegi. Następnie udziela pozornej zgody na wyjście syna, by na końcu 
postawić go przed faktem dokonanym – musi jechać z nią i ojcem na zakupy. Dziecko w takiej 
sytuacji przeżywa złość, żal i rozczarowanie.

s

Jesteś moją własnością

J

Najgroźniejszym aspektem postawy nadopiekuńczej jest traktowanie dziecka jak swojej własności. 
W ten sposób dorosły odbiera drugiej ludzkiej istocie szacunek i godność. Mówiąc: „Jestem twoją 
matką i zrobisz to, co ci każę. Nie masz tutaj żadnego głosu”, spycha dziecko na pozycję osoby 
zniewolonej.
Niemal codziennie w życiu sześcioletniej Dorotki powtarza się taka sytuacja: – Dorotko, chodź na 
obiad! – woła mama. Dorotka zapewnia mamę, że nie jest jeszcze głodna. – Dziś jest pyszna zupka, 
kotlecik i słodki deser – matka nie daje za wygraną. Córka próbuje ją przekonać, że jeszcze nie chce 
jej się jeść, ale w końcu słyszy: – Nic nie jadłaś od śniadania. Na pewno jesteś głodna. Zobaczysz, 
będziesz słaba i chora, jeżeli będziesz mało jeść.
Komunikacja podąża tutaj w jednym kierunku. Matka nie zauważa i nie szanuje uczuć i myśli 
dziecka. Nie słucha, co córka do niej mówi. Mało tego, matka posługuje się emocjonalnym 
szantażem i obciążającą przepowiednią: „będziesz słaba i chora”. Takie negatywne afirmacje często 
rzutują na życie dziecka. Matka Dorotki narusza zasady określające kształtowanie u dziecka 
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poczucia własnej wartości, bo sygnalizuje córce, że nie jest w stanie sprawować kontroli nad 
własnym życiem. Dorosły opiekun powinien rozpoznać potrzeby dziecka we właściwy sposób. 
Kiedy mówi, że nie jest głodne, warto zaufać temu przekazowi i stworzyć dziecku szansę, by 
rozpoznawało sygnały swego organizmu. W ten sposób bowiem uczy się zaufania do siebie samego 
i stopniowo przejmuje kontrolę nad własnym życiem. Dorosły powinien rozpoznawać, uznawać i 
wzmacniać potrzeby dziecka. Do tego niezbędne jest otwarte i uważne słuchanie.

w

Zawsze jesteś dzieckiem

Z

Rodzice o postawie nadopiekuńczej wiążą swoje dzieci nieraz na całe życie. Pierwotnie dziecko jest 
całkowicie związane z matką. Kobieta ciężarna i dziecko w jej łonie, to niemal jeden organizm. 
Wraz z narodzinami rozpoczyna się proces separacji, najpierw fizycznej, potem psychicznej, 
bowiem dziecko ma się przekształcić w autonomiczną, niezależną i samodzielną istotę. Noworodek, 
a potem niemowlę potrzebuje bardzo bliskiego kontaktu fizycznego i emocjonalnego z matką. W 
prawidłowym procesie separacji dziecko stopniowo oddziela się od matki, uczy się korzystać z 
pozytywnych uczuć, opieki i wsparcia innych bliskich osób: ojca, dziadków, krewnych, rodzeństwa, 
a później rówieśników.
Gdy z jakiegoś powodu proces separacji jest zahamowany, wówczas pomiędzy matką a dzieckiem 
przez całe życie utrzymuje się pierwotna więź. Dziecko nie jest w stanie wydorośleć. Najczęściej w 
procesie separacji przeszkadzają: wysoki poziom lęku matki, uwarunkowany jej przeszłymi 
doświadczeniami, problemy w trakcie ciąży i porodu (ciąża zagrożona, nieodpowiednie ułożenie 
płodu, poród kleszczowy, poród przedwczesny), postawa ojca (nie umie stworzyć matce i dziecku 
dostatecznego poczucia bezpieczeństwa), śmierć poprzedniego dziecka (matka przenosi lęk na 
następne dziecko), niedojrzałość emocjonalna matki, brak właściwej relacji małżeńskiej między 
kobietą i jej mężem (matka przenosi swoje niespełnione uczucia na dziecko).
Nadopiekuńczy styl wychowania prowadzi do tego, że dziecko opóźnia się w rozwoju 
emocjonalnym oraz społecznym. Jego emocje dojrzewają zbyt wolno i jest ciągle zależne od matki. 
W okresie przedszkolnym i szkolnym napięcie psychiczne u takiego dziecka może objawiać się 
somatycznie – dziecko pod kloszem często choruje. W wieku dojrzewania czuje głównie lęk, 
niepewność i niezdecydowanie. Dziecko boi się wchodzić w otwarte kontakty z rówieśnikami. A 
jako człowiek dorosły doznaje często nieracjonalnych napadów paniki.

j

Lepiej ja to powiem...

L

Jedną z form nadopiekuńczych zachowań jest mówienie za dziecko. Oczywiście, w okresie 
niemowlęcym, gdy nie potrafi ono jeszcze mówić o swoich potrzebach, dorosły intuicyjnie 
wyczuwa i domyśla się, czego maluch potrzebuje. Kiedy dorasta, potrafi sam dość precyzyjnie 
określać własne potrzeby: gdy przekracza trzeci rok życia wypowiada się już zdaniami, a tym 
bardziej w wieku 5-6 lat. Dorośli powinni konsekwentnie wspierać samodzielność dziecka. 
Niestety, często jesteśmy świadkami sytuacji, gdy dorosły, szczególnie matka, nie daje dziecku 
szansy na wyrażenie własnych myśli:
Matka jest na spacerze z sześcioletnim synem. Spotyka znajomą.
– O jak Krzyś urósł! Dawno go nie widziałam. Ile masz lat? – pyta znajoma.
– Sześć – odpowiada matka.
– To wspaniale, a chodzisz do przedszkola?
– Tak, chodzi – zapewnia mama Krzysia, nie dając dziecku szansy na odpowiedź. Pytanie jest 
kierowane do dziecka, ale odpowiada matka. Staje się ona „ustami dziecka”.

k

... i zrobię za ciebie!

.
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Nadopiekuńczy rodzice nie potrafią wdrażać swych dzieci do podstawowych obowiązków. Choć 
syn ma sześć lat, oni nadal go myją, ubierają, sznurują mu buty i karmią go. Dziecko w tym wieku 
powinno już samo radzić sobie z tymi czynnościami. Niektóre matki czerpią jednak niezdrową 
satysfakcję z wyręczania dziecka. Często tworzą koalicję z dziadkami dziecka. Dochodzi do tego, 
że dziadek niesie za wnuka tornister z książkami w drodze do szkoły! W ten sposób dorośli 
pozbawiają dzieci „rączek i nóżek”, uczą bezradności.
Taka zaburzona postawa rodzica, a szczególnie matki, przyjmuje niekiedy formy karykaturalne:
Kobieta przyjeżdża do innego miasta, gdzie studiuje jej syn. Odwiedza go w domu studenta. Nie 
zastaje syna, lecz są jego koledzy. Pod nieobecność syna robi w tym pokoju porządki.
Nadopiekuńczość to nie tylko styl wychowania małego dziecka, lecz problem rozciągający się na 
resztę życia. Skutki takiej postawy rodziców oddziałują na wiele postaw i zachowań dorosłych 
ludzi. Takie osoby są bardziej podatne na choroby somatyczne i zaburzenia psychiczne. Dlatego tak 
ważne jest, by młodzi rodzice zdawali sobie sprawę, że wyręczając swoje dziecko na każdym 
kroku, krzywdzą je.
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