
ZazdroÊç jest odczuciem, którego ka˝dy z nas kie-
dyÊ w ˝yciu doÊwiadczy∏. Bywamy zazdroÊni o uczu-
cia, takie jak: przyjaêƒ, mi∏oÊç, o pozycj´ towarzyskà
i o przedmioty, np. lepszy samochód, wi´ksze miesz-
kanie czy wy˝sze zarobki. Dzieci, podobnie jak doroÊ-
li prze˝ywajà zazdroÊç i zwiàzane z nià ˝al czy z∏oÊç.
Im wi´ksze majà oparcie w rodzicach, tym lepiej ra-
dzà sobie z zazdroÊcià. JeÊli nasze dzieci majà ugrun-
towane poczucie, ˝e sà kochane, mo˝emy byç pewni,
˝e poradzà sobie z ka˝dà trudnà sytuacjà. Dzieci pewne
mi∏oÊci rodziców w trudnych chwilach majà po prostu
do czego si´ odwo∏aç.

Gorzej, jeÊli dziecko ma wàtpliwoÊci co do tego,
czy jest w swym domu naprawd´ wa˝ne i obdarzane
mi∏oÊcià. Wtedy, jeÊli zazdroÊci innym, jest mu znacz-
nie trudniej z tà zazdroÊcià sobie poradziç. Niestety
obyczaj „kochania przez obdarowywanie” staje si´
coraz bardziej powszechny. I choç nie ma nic z∏ego
w obdarowywaniu dzieci, jako jednà z wielu form wy-
ra˝ajàcych nasze zainteresowanie i mi∏oÊç, nie powin-
na ona ograniczaç si´ tylko do tej jednej formy. My,
rodzice bardzo mocno wzmacniamy w dzieciach po-
trzeb´ posiadania. Dla wielu doros∏ych najwa˝niejsze
jest mieç lepsze, ∏adniejsze i nowsze. Wiele dzieci ma
tony zabawek. Rodzice, chcàc wynagrodziç brak cza-
su bàdê przeprosiç, bo czegoÊ zapomnieli lub nie za-
∏atwili, kupujà na przeprosiny zabawk´. W dziecku
wzrasta przekonanie, ̋ e prezenty nale˝à mu si´ zawsze.
Z obserwacji wynika, ˝e jest to nasz bardzo cz´sty b∏àd.
A przecie˝ jest tylko jeden przekonujàcy dowód mi∏oÊci
rodzicielskiej, jaki mo˝emy ofiarowaç dziecku, a mia-
nowicie czas i uwaga, które sk∏onni jesteÊmy mu po-
Êwi´ciç. Mi∏oÊç rodziców i poczucie bezpieczeƒstwa
to dla dziecka êród∏o si∏y potrzebnej do pokonywania
przeciwnoÊci losu. Rodzicielskie wsparcie zneutralizuje
ból odrzucenia i zdrady, kiedy to najlepsza kole˝an-
ka wybierze kogoÊ innego do zabawy. Takie prawdzi-
wie kochane dziecko, nawet jeÊli nie ma czym „szpano-
waç”, nie traktuje tego jako tragedii, skorzysta wtedy
ze swoich innych mocnych stron albo poszuka innego
towarzystwa. Dziecko wie, ˝e rodzice zawsze starajà
si´ sprawiç mu przyjemnoÊç i pe∏ni poÊwi´cenia ro-
bià, co mogà, by zaspokoiç jego potrzeby. Ich prezen-
ty „nasycone” sà emocjonalnie - mi∏oÊcià, pogodnym
poÊwi´ceniem czy wyrzeczeniem.

Ponownie wracamy do najwa˝niejszego, a zatem
do rzeczowej rozmowy z dzieckiem celem wsparcia
go w radzeniu sobie z zazdroÊcià. Dzieci najcz´Êciej
zazdroszczà sobie zabawek bàdê ubraƒ. Trzeba nauczyç
dziecko, ˝e argument „Ja chc´” nie jest dla nas ˝ad-
nym argumentem. Musi nam wyt∏umaczyç dlaczego
np. dane buty sà tak wa˝ne i na czym polega ich wy-
jàtkowoÊç. Cz´sto dziecku wydaje si´, ˝e jak b´dzie

mia∏o coÊ takiego, jak trzech kolegów, na którym mu
zale˝y, to automatycznie wejdzie do ich grupy. Trze-
ba mu powiedzieç, ˝e mo˝e si´ tak nie staç: „mo˝e ci´
przyjmà, ale to nie buty o tym zdecydujà”. JeÊli ju˝
zdecydujemy si´ i kupimy dziecku coÊ, na czym bar-
dzo mu zale˝y (choç wed∏ug nas to strata pieni´dzy),
porozmawiajmy z nim o tym: czy te buty zmieni∏y
twoje relacje z kolegami?. Mo˝na równie˝ porozma-
wiaç z dzieckiem o tym czy sàdzi, ˝e je˝eli ktoÊ ma coÊ
dro˝szego, to automatycznie jest lepszy, ∏adniejszy czy
màdrzejszy? W pewnym wieku dzieci chcà byç podobne
do innych, ale rodzic powinien wzmacniaç w dziecku
indywidualnoÊç, równie˝ w sprawach dotyczàcych
ubioru.

JeÊli chodzi o zazdroÊç w relacjach wÊród dzieci…
Nie lekcewa˝my takich problemów dziecka. Cierpliwie
wys∏uchajmy zwierzeƒ i wyraêmy swoje wspó∏czucie.
Zach´çmy dziecko do opowiadania o tym, co prze˝y-
wa i do nazywania uczuç. Powstrzymajmy si´ od oce-
niania. Dzieci´ce sojusze sà nietrwa∏e, ale pami´taj-
my, ˝e dzieci wcale nie oczekujà od nas osobistej
interwencji. One same wolà za∏atwiaç swoje sprawy
we w∏asnym gronie. JeÊli nie pozwolimy dziecku roz-
grywaç ich samodzielnie, nabierze przekonania,
˝e bez naszej pomocy nie da sobie rady. Wspieraj-
my je wi´c, podpowiadajmy sposoby radzenia sobie
w trudnych sytuacjach zamiast przedwczeÊnie w nie
ingerowaç. Wyjàtkiem jest sytuacja, kiedy dziecko jest
maltretowanà ofiarà klasy. Wówczas màdra interwencja
rodziców mo˝e okazaç si´ konieczna.

Tak si´ sk∏ada, ˝e rodzice, których staç na wiele,
zwykle majà ma∏o czasu dla dzieci, bo ciàgle chcà byç
bogatsi. Zamiast rozmawiaç z dzieckiem o tym, co prze-
˝ywa, o czym marzy, co je cieszy, a co trapi, zasypujà
je ciàgle nowymi przedmiotami, a ono traci skal´ war-
toÊci tego, co dostaje. Dziecko, któremu liczne prezenty
majà zastàpiç rodzicielskie uczucia, swà sytuacj´ widzi
nast´pujàco: wprawdzie tata mnie nie kocha, ale inni
b´dà mi wszystkiego zazdroÊcili. To, które obdarowy-
wane jest rzadziej i które jest Êwiadome finansowego
wysi∏ku rodziców, myÊli: wprawdzie nikt mi niczego
nie zazdroÊci, ale rodzice mnie kochajà. W wyÊcigu
o wzbudzanie zazdroÊci otoczenia nie sposób si´ za-
trzymaç. Cz´sto obserwujemy to u kilkulatków i nasto-
latków - próby kupowania uczuç i przyjaêni rówieÊni-
ków za posiadane przedmioty, których ci im zazdrosz-
czà. Zacznijmy jednak od siebie - czy my, doroÊli nie
pokazujemy dziecku w∏aÊnie takiego wzorca funkcjo-
nowania. Dzieci najwyraêniej idà w tej konkurencji
w Êlady swoich rodziców.
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