
 

Lekcja 4: 
Myśli zapalniki

O tym, co jest iskrą, która rozpala złość oraz o tym, jak je 
rozpoznać i zmieniać.

Autorzy książki „Kiedy twoja złość krzywdzi dziecko” Fanning, 
McKay i inni, piszą, że te myśli zapalniki można podzielić na trzy 
kategorie: 

• myśli przypisujące innym złą intencję,  
• myśli wyolbrzymiają problem,  
• myśli oceniające dziecko.  

Przygotowałam dla Was przykłady myśli z każdej z tych kategorii.
• myśli przypisujące złą intencję - zakładamy, że ktoś coś 

robi specjalnie, bądź przeciwko nam: „on robi to złośliwie”, 
„chce zrobić mi na złość/ wykorzystać mnie/ zmanipulować”, 
„ona chce mnie zezłościć”, „testuje mnie”, „lubi wyprowadzać 
mnie z równowagi”, „celowo chce sprawić mi przykrość” 

• myśli wyolbrzymiające sytuację lub problem - czyli takie 
myśli, które dolewają oliwy do ognia, często dramatyczne, 
teatralne: „tego nie da się wytrzymać”, „tak nie da się żyć”, 
„nie wytrzymam tego ani chwili dłużej”, „to już gruba 
przesada”, „tak jest z nim zawsze”, „nigdy mnie nie słuchasz”. 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• myśli oceniające dziecko lub samych siebie - ta ocena, 
którą przypisujemy jest negatywna: „on jest leniwy/złośliwy/
głupi/bezczelny”, „nie szanuje mnie”, „nic cię nie obchodzę 
ani ja ani moje uczucia”, „co ze mnie za matka, skoro on się 
tak zachowuje?”, „jestem okropną matką”, „nic mi się nie 
udaje”. 

Zmieniać myślenie możemy na dwa sposoby:
• Fanning i McKay piszą, że możemy nad tym pracować na 

gorąco, gdy te myśli przychodzą, zastępując je innymi, 
bardziej ogólnymi myślami: „Zachowam spokój, nie muszę się 
złościć. Poradzę sobie z tym”. To jest taka myśl, którą można 
powtarzać sobie w głowie lub głośno za każdym razem, kiedy 
czujemy, że narasta w nas irytacja. 

• Drugi sposób to świadome odrzucenie myśli zapalników na 
zimno, czyli poprzez refleksję nad trudnymi dla nas 
zachowaniami dzieci, gdy już ochłoniemy. Pomocne jest tutaj 
przyjęcie trzech założeń wyjściowych: 

1. Każde zachowanie dziecka ma sens - każde zachowanie 
ma na celu zadbanie o jakąś potrzebę. 

2. Dziecko ma dobre intencje, robi coś po wierzy, że mu to 
służy. Wybiera najlepszą z dostępnych sobie strategii, radzi 
sobie (albo sobie nie radzi). 

3. Dzieci nie są mini wersją dorosłych”, mają inne 
możliwości, mniej doświadczeń, ich układ nerwowy dopiero 
się rozwija, dlatego wybierają inne sposoby na zadbanie o 
siebie niż dorośli.  



Książki o rozwoju, które polecam w filmie:
• książki Isabelle Filliozat, Próbowałam już wszystkiego, Moje 

dziecko doprowadza mnie do szału 

• książki Daniela Siegela o rozwoju i funkcjonowaniu mózgu: 
Zintegrowany mózg, zintegrowane dziecko, Mózg na tak. 

• Bates Ames Louise, F. L. Ilg, Sidney M. Baker, Rozwój 
psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, GWP.  

Zneutralizowanie myśli-zapalników, polega na znajdowaniu 
alternatywnych wyjaśnień tego, co się dzieje, a więc takich 
wyjaśnień, które zakładają dobre intencje, nie są oceniające i 
uwzględniają wiedzę o rozwoju dziecka i opierają się na zaufaniu, 
że jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym, co się dzieje.


