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WSTĘP

MÓWIENIE 
JĘZYKIEM 

MIŁOŚCI DZIECKA

Czy twoje dziecko czuje się kochane?
„Oczywiście” – odpowiadasz. „Mówię mu o tym codziennie”. 

Czy jednak mówisz mu, że je kochasz, w sposób dla niego zro-
zumiały?

Każde dziecko ma podstawowy język miłości – jest nim spo-
sób, w jaki najlepiej rozumie miłość rodziców. Z tej książki do-
wiesz się, jak rozpoznać podstawowy język miłości dziecka i jak 
porozumiewać się z nim tym językiem. Poznasz też cztery inne, 
a wszystkie one uświadamiają dziecku, że je kochasz. Dziecko 
musi wiedzieć, że jest kochane, aby mogło wyrosnąć na bezin-
teresownego, kochającego i odpowiedzialnego dorosłego czło-
wieka. 

Książka zapozna cię ze wszystkimi pięcioma dziecięcymi 
językami miłości i pomoże ci określić ten jeden podstawowy, 
w którym komunikuje się z tobą twoje dziecko. Nie omiń żad-
nego z pięciu rozdziałów (2-6) opisujących te języki, gdyż two-
je dziecko wyniesie korzyść ze wszystkich pięciu sposobów 

7



C

WSTĘP

MÓWIENIE 
JĘZYKIEM 

MIŁOŚCI DZIECKA

Czy twoje dziecko czuje się kochane?
„Oczywiście” – odpowiadasz. „Mówię mu o tym codziennie”. 

Czy jednak mówisz mu, że je kochasz, w sposób dla niego zro-
zumiały?

Każde dziecko ma podstawowy język miłości – jest nim spo-
sób, w jaki najlepiej rozumie miłość rodziców. Z tej książki do-
wiesz się, jak rozpoznać podstawowy język miłości dziecka i jak 
porozumiewać się z nim tym językiem. Poznasz też cztery inne, 
a wszystkie one uświadamiają dziecku, że je kochasz. Dziecko 
musi wiedzieć, że jest kochane, aby mogło wyrosnąć na bezin-
teresownego, kochającego i odpowiedzialnego dorosłego czło-
wieka. 

Książka zapozna cię ze wszystkimi pięcioma dziecięcymi 
językami miłości i pomoże ci określić ten jeden podstawowy, 
w którym komunikuje się z tobą twoje dziecko. Nie omiń żad-
nego z pięciu rozdziałów (2-6) opisujących te języki, gdyż two-
je dziecko wyniesie korzyść ze wszystkich pięciu sposobów 

7



S

S ŁOWO
OD GARY’EGO

 

Sukces książki Pięć języków miłości sprawił mi satysfakcję. Mi-
liony par małżeńskich nie tylko czytają tę książkę, ale także sto-
sują przedstawione w niej zasady. Otrzymuję mnóstwo listów 
od małżeństw z całego świata z wyrazami wdzięczności za zmia-
ny, jakie wprowadziła do ich związków. Wiele par mówi mi, 
że nauka podstawowego języka miłości współmałżonka doko-
nała radykalnych zmian w emocjonalnym klimacie ich domu, 
a niektóre małżeństwa nawet zawdzięczają mojej książce ocale-
nie związku.

Ta książka powstała w odpowiedzi na prośby o to, abym na-
pisał o pięciu dziecięcych językach miłości. Ponieważ w mojej 
pracy zawodowej skupiam się na poradnictwie i wzbogacaniu 
życia małżeńskiego, z początku nie zamierzałem pisać o dzie-
ciach, mimo że otrzymywałem setki doniesień od rodziców 
stosujących koncepcję dziecięcych języków miłości. 

Gdy wydawnictwo Nortfield Publishing zwróciło się do mnie 
z pytaniem, czy napisałbym taką książkę, skontaktowałem się 

komunikowania miłości. Praktykuj je wszystkie, a będziesz miał 
pewność, że dziecko czuje, iż je kochasz. Pomocne zapewne 
okażą się też zamieszczone na końcu każdego rozdziału prak-
tyczne przykłady porozumiewania się różnymi językami mi-
łości z dziećmi. 

Skąd jednak masz wiedzieć, jaki jest język miłości twojego 
dziecka? Przeczytaj rozdział 7. 

Wszystkie aspekty rozwoju dziecka wymagają fundamentu 
miłości. Pięć dziecięcych języków miłości – książka o doskonale-
niu miłości do dziecka – zawiera również sugestie dotyczące sku-
tecznego rodzicielstwa. Gdy będziesz pracował nad tymi najważ-
niejszymi sferami rodzinnego życia, przekonasz się, że relacje 
w twojej rodzinie staną się nie tylko silniejsze, ale także pozba-
wione napięć i dające więcej radości.

A teraz przeczytaj jeszcze kilka osobistych słów wstępu od 
Gary’ego, zanim przejdziesz do „kursu językowego”, dzięki 
któremu będziesz lepiej posługiwał się dziecięcymi językami 
miłości. 
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ROZDZIAŁ PIERWSZY

jest 
fundamentem

iłośćM

z moim wieloletnim przyjacielem Rossem Campbellem i po-
prosiłem go, aby został jej współautorem. Doktor Campbell od 
lat zawodowo zajmuje się psychiatrią, koncentrując się na po-
trzebach dzieci i nastolatków. Jego wkład okazał się bezcenny. 

Ponieważ pierwsza książka na temat języków miłości po-
mogła wielu osobom w ich małżeńskich związkach, mam na-
dzieję, że również ta pozycja pomoże niezliczonej rzeszy rodzi-
ców, nauczycieli i tych wszystkich, którzy kochają dzieci i z nimi 
pracują, skuteczniej zaspokajać emocjonalne potrzeby wycho-
wanków.

Gary Chapman 
Winston–Salem, Karolina Północna 
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zależny i szczęśliwy w pierwszej i drugiej klasie, lgnął teraz do 
wychowawczyni, co nie miało większego sensu. Znacznie czę-
ściej również bił się ze swoją starszą siostrą, Hanną. Emily i Brad 
zakładali, że jest to tylko pewien etap, przez który musi przejść. 

Gdy rodzice zjawili się na moim seminarium pt. „Małżeństwo, 
którego zawsze pragnęliście” i opowiedzieli mi o Kalebie, mart-
wili się, że być może rośnie im w domu buntownik albo dziecko 
z psychologicznymi problemami. „Doktorze Chapman, wiemy, 
że jest to seminarium o małżeństwie i być może nasze pytanie jest 
nie na miejscu” – powiedziała Emily. „Brad i ja pomyśleliśmy so-
bie jednak, że być może potrafi nam pan udzielić jakichś wska-
zówek”. Potem opisała niepokojące zachowanie swojego syna. 

Najpierw zapytałem rodziców, czy w ostatnim roku zmienił 
się ich tryb życia. Brad powiedział, że jest sprzedawcą, dyżuruje 
w pracy dwa wieczory w tygodniu, w pozostałe zaś wraca do do-
mu między 18.00 a 19.30. Po powrocie czas mu zajmuje pisanie 
zaległych maili i SMS-ów oraz oglądanie telewizji. Kiedyś 
podczas weekendów chodził na mecze futbolu, przy czym często 
zabierał ze sobą Kaleba. Ale przestał wybierać się na mecze już 
od roku. „To była za duża mordęga. Wolę raczej oglądać mecze 
w telewizji”. 

„A co powiesz o sobie, Emily?” – zapytałem. „Czy zaszły ja-
kieś zmiany w twoim trybie życia w ciągu ostatnich kilku mie-
sięcy?”.

„Zdecydowanie” – odparła. „Przez ostatnie trzy lata, odkąd 
Kaleb poszedł do szkoły, pracowałam na niepełnym etacie w colle-
ge’u. W tym roku jednak zaczęłam w nim pracować na cały etat. 
Wracam więc do domu później niż zwykle. Moja mama zabiera 
go ze szkoły, a Kaleb zostaje u niej przez około półtorej godziny, 
dopóki po niego nie przyjadę. Wieczorami, gdy Brad wyjeżdża 

Brad i Emily nie mogli zrozumieć, co się dzieje z ich ośmio-
letnim synem Kalebem. Osiągał do niedawna ponadprzeciętne 
wyniki w nauce i przykładał się do prac domowych. W tym roku 
jednak miał problemy w szkole. Gdy nauczycielka zadawała mu 
ćwiczenia, wracał do niej i prosił, by ponownie je wyjaśniła. Pod-
chodził do jej biurka do ośmiu razy dziennie, zwracając się do 
niej o dalsze wskazówki. Czyżby słabo słyszał lub miał kłopoty 
z ich zrozumieniem? Brad i Emily poszli z nim do lekarza na 
przebadanie słuchu, a psycholog szkolny przeprowadził test zro-
zumienia. Słuch miał normalny, a zdolności pojmowania typowe 
dla trzecioklasisty. 

Rodziców zaintrygowały natomiast inne cechy ich syna, któ-
rych wcześniej nie przejawiał. Kaleb zachowywał się czasem 
aspołecznie. Nauczycielka jadła lunch kolejno z różnymi ucznia-
mi ze swojej klasy. Kaleb jednak nieraz odpychał inne dzieci, aby 
to on mógł siedzieć obok niej. Podczas przerw, gdy tylko poja-
wiała się na boisku, zostawiał kolegów i koleżanki, biegł do niej 
i zadawał jakieś mało istotne pytanie. Gdy uczestniczyła we wspól-
nej zabawie, Kaleb starał się podczas zabawy jak najdłużej trzy-
mać ją za rękę. Rodzice trzykrotnie spotkali się z nauczycielką, 
ale ani oni, ani ona, nie potrafili rozwikłać problemu. Kaleb, nie-
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Gdy spojrzałem na Brada, powiedział: „Jeśli chodzi o mnie, 
to zdaję sobie sprawę, że kiedyś zabierałem Kaleba na mecze fut-
bolowe, ale odkąd przestałem chodzić na mecze, nie zastąpiłem 
tamtych chwil ze swoim synem czymś innym. Nie spędziłem z nim 
zbyt wiele czasu przez ostatnie kilka miesięcy. Muszę zastanowić 
się, jak komunikować się z nim, gdy jestem w podróży”. 

„Sądzę, że odkryliście realne potrzeby emocjonalne Kaleba” – 
stwierdziłem. „Jeśli uda się wam zaspokoić jego potrzebę mi-
łości, to uważam, że istnieje duża szansa na zmianę w jego za-
chowaniu”. Zaproponowałem im kluczowe sposoby wyrażania 
miłości poprzez wartościowe spędzanie z nim czasu. Zachęciłem 
również Brada, by uwzględnił ten czas w swoim harmonogra-
mie, nawet jeśli jest to kontakt z dzieckiem „na odległość”. Zmo-
bilizowałem Emily do tego, by zastanowiła się, jak teraz, pracu-
jąc na pełny etat, może wrócić do wspólnych zajęć z Kalebem, 
podobnych do tych, jakie podejmowała, gdy pracowała na nie-
pełny etat. Obydwoje, Emily i Brad, byli pełni zapału, by – od-
krywszy źródło problemów – czynnie im teraz zapobiegać.

„Mogą tu wchodzić w grę jeszcze inne czynniki” – powie-
działem – „ale jeśli poświęcicie swojemu synowi więcej uwagi, 
a potem dorzucicie jeszcze do tego pozostałe cztery języki mi-
łości, to uważam, że w jego zachowaniu zauważycie radykalne 
zmiany”. 

Pożegnaliśmy się. Później już nie otrzymałem wiadomości od 
Emily i Brada i – szczerze mówiąc – zupełnie o nich zapomnia-
łem. Gdy jednak po dwóch latach wróciłem do Wisconsin na ko-
lejne seminarium, weszli na salę i przypomnieli mi o naszej roz-
mowie. Na ich twarzach widniał szeroki uśmiech. Gdy uścisnęliś-
my się, przedstawili mi przyjaciół, których zaprosili na wykłady. 

w interesach z miasta, Kaleb i ja zwykle jemy kolację z moimi 
znajomymi, a potem wracamy do domu”. 

Gdy nadszedł czas rozpoczęcia seminarium, odczułem, że za-
czynam rozumieć, co dzieje się we wnętrzu Kaleba. Uczyniłem 
więc jego rodzicom pewną propozycję: „Zamierzam mówić 
o związku małżeńskim, ale chcę, aby każde z was zastanowiło się, 
jak można zastosować wymieniane przeze mnie zasady w waszej 
relacji z Kalebem. Pod koniec seminarium chciałbym dowie-
dzieć się, do jakich doszliście wniosków”. Wydawali się trochę 
zdziwieni, że kończę rozmowę bez żadnych sugestii. Przystali 
jednak na moją prośbę. 

Pod koniec dnia, gdy pozostali uczestnicy wykładów opusz-
czali salę, Brad i Emily podeszli do mnie z wyrazem twarzy, jak-
by dokonali jakiegoś odkrycia. „Doktorze Chapman, myślę, 
że udało nam się zrozumieć, co dzieje się z Kalebem” – oznajmi-
ła Emily. „Gdy omawiał pan pięć języków miłości, obydwoje zgo-
dziliśmy się, że podstawowym językiem Kaleba jest wartościowo 
spędzony z nim czas. Gdy patrzymy wstecz na ostatnie cztery lub 
pięć miesięcy, uświadamiamy sobie, że poświęcamy mu mniej 
uwagi niż przedtem. Gdy pracowałam na niepełnym etacie – cią-
gnęła Emily – codziennie zabierałam go ze szkoły, a po drodze 
do domu zwykle coś wspólnie robiliśmy, coś załatwialiśmy lub 
zatrzymywaliśmy się w parku, albo kupowaliśmy sobie lody. Po 
powrocie do domu Kaleb przez chwilę bawił się grami na swoim 
tablecie, a potem, gdy zjedliśmy obiad, często pomagałam mu 
w odrabianiu lekcji lub oglądaliśmy coś w Netfliksie, zwłaszcza 
wieczorami, gdy Brad był na służbowym wyjeździe. Wszystko to 
uległo zmianie, odkąd zaczęłam nową pracę. Uświadomiłam so-
bie teraz, że spędzam mniej czasu ze swoim synem”. 
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dziecko, które czuje się autentycznie kochane i otoczone opieką, 
może w pełni wykorzystywać swój potencjał. Choćbyś prawdzi-
wie je kochał, jeśli tego nie odczuwa – jeśli nie porozumiewasz 
się z nim jego językiem – nie dozna uczucia miłości. 

Gdy rozmawiasz z dzieckiem jego językiem miłości, napeł-
niasz jego „emocjonalny zbiornik”. Gdy czuje się kochane, znacz-
nie łatwiej jest je dyscyplinować i uczyć, niż gdy ów zbiornik nie-
mal całkowicie się wyczerpał. 

Każde dziecko ma emocjonalny zbiornik – miejsce uczucio-
wej siły, która może dać mu napęd w trudnych chwilach dzieciń-
stwa i dorastania. Tak jak samochody napędzane są paliwem 
w baku, tak nasze dzieci czerpią napęd ze swoich emocjonalnych 
zbiorników. Musimy napełniać je, aby dzieci funkcjonowały tak 
jak powinny i osiągały pełnię swojego życiowego potencjału. 

Czym jednak mamy je napełniać? Oczywiście miłością, choć 
tylko takim jej rodzajem, który umożliwi naszym dzieciom roz-
wój i właściwe funkcjonowanie.

Musimy napełniać je miłością bezwarunkową, gdyż prawdzi-
wa miłość jest zawsze bezwarunkowa. To miłość pełna, która 
akceptuje i afirmuje dziecko za to, kim jest, a nie za to, co robi. 
Rodzic kocha je bez względu na jego postępowanie. Niektórzy 
rodzice, niestety, przejawiają tylko miłość warunkową. Zależy 
ona od czegoś innego niż tylko od tego, że ich dzieci po pros-
tu są. Jej podstawą jest postępowanie dziecka i często wiąże się 
ona z metodami wychowawczymi, polegającymi na oferowaniu 

Napełnianie 
emocjonalnego zbiornika

„Opowiedzcie mi o Kalebie” – poprosiłem. 
Uśmiechnęli się oboje i powiedzieli: „Ma się bardzo dobrze. 

Chcieliśmy wielokrotnie do ciebie napisać, ale nigdy się nam to 
nie udało. Wróciliśmy do domu i zrobiliśmy to, co zasugerowa-
łeś. Przez następne miesiące spędzaliśmy wspólnie z Kalebem 
mnóstwo czasu. Bardzo to sobie cenił. W ciągu dwóch lub trzech 
tygodni zauważyliśmy radykalną zmianę w jego zachowaniu 
w szkole. Nauczycielka poprosiła nas, abyśmy ją ponownie od-
wiedzili. Poczuliśmy niepokój. Tym razem jednak chciała zapy-
tać nas, co uczyniliśmy, że Kaleb tak się zmienił”. 

Wychowawczyni powiedziała im, że chłopiec przestał nie-
właściwie się zachowywać – nie odpycha już od niej innych dzie-
ci w stołówce. Nie podchodzi też do jej biurka, żeby zadawać 
mnóstwo pytań. Emily wyjaśniła jej wówczas, że po skorzystaniu 
ze wskazówek uzyskanych na pewnym seminarium zaczęła wraz 
z mężem rozmawiać z Kalebem jego „językiem miłości”. „Powie-
dzieliśmy jej, że zaczęliśmy poświęcać mu więcej mądrze spędzo-
nego czasu” – stwierdziła Emily.

Para nauczyła się porozumiewać językiem miłości swojego sy-
na i mówić „kocham cię” w sposób dla niego zrozumiały. Jego 
historia zachęciła mnie do napisania książki.

Rozmawianie podstawowym językiem miłości własnego dziec-
ka nie oznacza, że nigdy się potem ono nie zbuntuje. Oznacza 
natomiast, że będzie wiedziało, iż je kochasz, a to da mu poczu-
cie bezpieczeństwa i nadzieję na ciągłą bliskość z rodzicami. 
Pomoże ci to również w wychowywaniu go na odpowiedzialną 
osobę dorosłą. Miłość jest fundamentem. 

W wychowaniu dzieci wszystko zależy od wypełnionej mi-
łością relacji między rodzicem i dzieckiem. Nic nie działa właści-
wie, gdy potrzeba miłości u dziecka nie jest zaspokojona. Tylko 
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Ojciec Zofii odnosił sukcesy na kierowniczym stanowisku i więk-
szość czasu spędzał poza domem. Matka była angażującą się 
w swoją pracę lekarką. Starsza siostra skończyła studia i miesz-
kała w innym stanie. Rodzina wyjeżdżała na wakacje do uwiel-
bianych przez Zofię miast, takich jak Londyn czy Los Angeles. 
Matka Zofii starała się w miarę możliwości spędzać z młodszą 
córką jak najwięcej czasu, bo rozumiała niebezpieczeństwo kry-
jące się w obdarowywaniu dziecka prezentami zamiast poświę-
cania mu uwagi. 

Dziewczynki były dobrymi przyjaciółkami aż do dziewiątej 
klasy, kiedy to Zofia zdała do elitarnego liceum niedaleko jej 
dziadków. W pierwszym roku rozłąki dziewczynki komunikowa-
ły się ze sobą poprzez media społecznościowe. Potem Zofia za-
częła chodzić z chłopakiem i kontaktowały się ze sobą coraz rza-
dziej. Annie czas wypełniały głównie studia i relacje z nowymi 
przyjaciółmi. Gdy rodzina Zofii wyprowadziła się do innego mias-
ta, Anna nigdy więcej o dawnej przyjaciółce nie słyszała. Nie mia-
ła więc pojęcia, że Zofia po ślubie i urodzeniu dziecka wpadła 
w alkoholizm i musiała zmierzyć się z rozpadem małżeństwa. 
Anna natomiast podjęła studia podyplomowe w zakresie zaawan-
sowanej biologii. 

Co sprawiło, że losy obu przyjaciółek z dzieciństwa ułożyły się 
tak odmiennie? Chociaż nie ma na to jednej odpowiedzi, można 
zauważyć, że wpływ na to miał niewątpliwie fakt, o którym Zofia 
niegdyś wspomniała swojemu terapeucie: „Nigdy nie czułam się 
kochaną przez rodziców. Zaczęłam pić alkohol, ponieważ chcia-
łam, by polubili mnie moi przyjaciele”. Mówiąc to, nie tyle pró-
bowała obwiniać swoich rodziców, ile usiłowała zrozumieć sie-
bie samą. 

prezentów, nagród i przywilejów dzieciom, które zachowują się 
lub postępują w pożądany przez dorosłych sposób. 

Szkolenie i dyscyplinowanie naszych dzieci jest oczywiście 
konieczne, ale tylko wtedy, gdy ich emocjonalne zbiorniki są na-
pełnione (i nieustannie napełniane, bowiem regularnie się wy-
czerpują). Tylko miłość bezwarunkowa może zapobiec takim 
problemom, jak żal, poczucie bycia niekochanym, nieczyste su-
mienie, lęk i niepewność. Tylko wtedy, gdy okazujemy dzieciom 
bezwarunkową miłość, jesteśmy w stanie rozumieć je i rozwią-
zywać problemy związane z ich zachowaniem

Anna wspomina swoje dzieciństwo. Wychowywała się w ro-
dzinie ze skromnymi finansowymi zasobami. Ojciec był zatrud-
niony w pobliskiej fabryce, a matka prowadziła domowe gospo-
darstwo, z wyjątkiem okazjonalnych zleceń w firmie Target. 
Obydwoje ciężko pracowali i czuli się dumni ze swojego domu 
oraz rodziny. Anna pomagała mamie przygotować wieczorny 
posiłek, potem zaś ona, tato i bracia sprzątali po kolacji. Na ko-
niec wszyscy oglądali telewizję. Sobota była dniem wypełniania 
cotygodniowych obowiązków domowych i okazją do gry w pił-
kę nożną, wieczorem zaś rodzice wysyłali dzieci po pizzę. W nie-
dzielę rano rodzina udawała się do kościoła, a później spędzała 
czas z krewnymi. 

Gdy Anna i bracia byli mali, rodzice prawie co wieczór przy-
słuchiwali się im, jak ćwiczą czytanie. Zawsze zachęcali ich do 
nauki, gdyż chcieli, aby cała trójka zdała na studia, mimo że sami 
nie mieli w swoim życiu takiej możliwości. 

W szkole średniej Anna spędzała mnóstwo czasu z Zofią. 
Chodziły do tej samej klasy, jadły wspólnie obiad i wysyłały so-
bie SMS-y. Nie odwiedzały się jednak w domu. Gdyby tak ro-
biły, zauważyłyby ogromne różnice w trybie życia obu rodzin. 

1918



Ojciec Zofii odnosił sukcesy na kierowniczym stanowisku i więk-
szość czasu spędzał poza domem. Matka była angażującą się 
w swoją pracę lekarką. Starsza siostra skończyła studia i miesz-
kała w innym stanie. Rodzina wyjeżdżała na wakacje do uwiel-
bianych przez Zofię miast, takich jak Londyn czy Los Angeles. 
Matka Zofii starała się w miarę możliwości spędzać z młodszą 
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dzieci w rodzinie, możliwe, że porozumiewają się różnymi języ-
kami. Dzieci różnią się bowiem pod względem osobowości, roz-
mawiają również różnymi językami miłości. Nierzadko dwoje 
dzieci należy kochać na dwa różne sposoby. 

Bez względu na to, 

jaki język miłości twoje dziecko 

najlepiej rozumie, 

potrzebuje ono, abyś wyrażał tę miłość 

w sposób bezwarunkowy.  

 Bez względu na to, jaki język miłości twoje dziecko najlepiej 
rozumie, potrzebuje ono, abyś wyrażał tę miłość w sposób bez-
warunkowy. Bezwarunkowa miłość wskazuje kierunek, daje 
właściwą perspektywę, abyśmy jako rodzice byli najlepszymi wy-
chowawcami i przewodnikami dla swoich dzieci.

 Bezwarunkowa miłość jest światłem, które nas prowadzi, 
oświeca ciemności i pokazuje nam, rodzicom, gdzie jesteśmy 
i co powinniśmy czynić, gdy wychowujemy nasze dziecko. Bez 
tego rodzaju rodzicielskiej miłości jesteśmy zagubieni i zde-
zorientowani.

Jak najlepiej zdefiniować bezwarunkową miłość? Kochamy 
dziecko niezależnie od wszystkiego – bez względu na jego wy-
gląd, zalety, braki, niesprawność, nasze oczekiwania wobec nie-
go i – co najtrudniejsze – niezależnie od tego, w jaki sposób 
postępuje. Nie oznacza to, że akceptujemy wszystko, co robi. 
Oznacza, że okazujemy mu uczucie przez cały czas, nawet gdy 
zachowuje się niewłaściwie. 

Czy zwróciłeś uwagę na to, co powiedziała Zofia? Nie cho-
dziło o to, że rodzice jej nie kochali, lecz o to, że nie odczuwała 
ich miłości. Większość rodziców kocha swoje dzieci i pragnie, 
by czuły się przez nich kochane. Niewielu rodziców jednak wie, 
jak odpowiednio to uczucie miłości wyrazić. Dopiero gdy na-
uczą się, jak kochać bezwarunkowo – ich dzieci dowiedzą się, jak 
bardzo są kochane. 

Wychowywanie emocjonalnie zdrowych dzieci staje się w obec-
nych czasach coraz trudniejszym zadaniem. Wpływ mediów 
(włącznie z wszechobecnymi ekranami przekazującymi obraz), 
rosnąca liczba problemów psychologicznych, takich jak narcyzm, 
przemoc i brak nadziei, które gnębią wiele grup społecznych, 
coraz mniejszy wpływ Kościoła, a nawet zwykłe zabieganie rodzi-
ców z klasy średniej, stanowią wyzwanie dla współczesnych rodzin.

 Właśnie w takim kontekście kierujemy do rodziców słowo 
nadziei. Pragniemy, abyś cieszył się pełną miłości relacją ze swo-
imi dziećmi. W tej książce koncentrujemy się na jednym, nie-
zwykle ważnym, aspekcie rodzicielstwa – na zaspokajaniu 
dziecięcej potrzeby miłości. Napisaliśmy ją z myślą o tym, aby ci 
pomóc. Chcemy, byś pozwolił twoim dzieciom silniej doświad-
czać miłość rodzicielską. Stanie się to możliwe, gdy zaczniesz 
mówić do nich językiem, który rozumieją i na który potrafią re-
agować. Każde dziecko w specyficzny sposób postrzega miłość. 
Dzieci (i nie tylko dzieci) wyrażają i pojmują emocjonalną mi-
łość na pięć sposobów. Są to: dotyk, afirmujące słowa, wartościo-
wo spędzony czas, podarunki i służenie pomocą. Jeśli masz kilkoro 

Słowo nadziei
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Czy brzmi to jak nadmierna pobłażliwość? Nie. Jest to raczej 
dbałość o priorytety. Dziecko z pełnym zbiornikiem miłości re-
aguje na rodzicielską opiekę bez żalu czy urazy. 

Niektórzy ludzie obawiają się, że może to prowadzić do „roz-
puszczenia” dziecka, do zbytniego rozpieszczania go. Jest to jed-
nak błędne mniemanie. Żadne dziecko nie może przyjąć zbyt 
dużej ilości bezwarunkowej miłości. Może natomiast zostać 
„rozpuszczone” przez brak szkolenia lub przez źle pojętą miłość, 
która w niewłaściwy sposób obdarowuje lub uczy. Prawdziwa 
bezwarunkowa miłość nigdy dziecka nie zepsuje, gdyż jest nie-
możliwe, by rodzice dawali jej zbyt dużo. 

 Jeśli nigdy swoich dzieci w ten sposób nie kochałeś, począt-
kowo może być ci trudno zrozumieć, na czym ona polega. Gdy 
jednak zaczniesz bezwarunkową miłość okazywać, odkryjesz jej 
wspaniałe efekty, gdyż staniesz się osobą więcej dającą i bardziej 
kochającą we wszystkich swoich relacjach z innymi ludźmi. Nikt 
oczywiście nie jest doskonały i nie możesz spodziewać się, że bę-
dziesz kochał bezwarunkowo przez cały czas – nie zawsze ci się 
to uda. Gdy jednak coraz bardziej zbliżasz się do swojego celu, 
dochodzisz do wniosku, że stajesz się coraz bardziej konse-
kwentny w swojej miłości, bez względu na okoliczności. 

Pomocne może okazać się częste przypominanie sobie pew-
nych dość oczywistych prawd odnoszących się do twoich dzieci: 

1. Są dziećmi.
2. Będą skłonne zachowywać się jak dzieci.
3. Dziecięce zachowanie często nie jest przyjemne.
4. Gdy wykonuję to, co powinienem jako rodzic, i kocham swo-

je dzieci mimo ich dziecięcego zachowania, w końcu dorosną 
i przestaną tak się zachowywać. 

5. Jeśli kocham je tylko wtedy, gdy są grzeczne (miłość wa-
runkowa), i tylko wtedy okazuję im miłość, nie będą się czuć 
prawdziwie kochane. Zrujnuje to ich samoocenę, sprawi, 
że będą się czuć niepewnie, a w przyszłości nie pozwoli im le-
piej się kontrolować i zachowywać tak jak osoba dorosła. Ich 
rozwój i zachowanie zależą więc nie tylko od nich, ale także 
ode mnie. 

6. Jeśli kocham je tylko wtedy, gdy spełniają moje oczekiwania 
i robią to, czego od nich wymagam, to będą się czuć nie-
kompetentne i dojdą do wniosku, że nie warto się starać, 
gdyż i tak ich starania nigdy nie wystarczą do zasłużenia na 
pochwałę. Zawsze będą nękane niepewnością, niepokojem, 
będą mieć niską samooceną i będą przepełnione gniewem. 
Aby się przed tym ustrzec, muszę często sobie przypominać 
o swojej odpowiedzialności za ich pełny rozwój.

7. Jeśli je kocham bezwarunkowo, to będą się czuć dobrze z sa-
mym sobą i będą w stanie panować nad własnym niepoko-
jem i zachowaniem, wchodząc w wiek dojrzewania. 

Zachowanie naszych synów i córek zależy oczywiście od ich 
wieku. Nastolatki postępują inaczej niż małe dzieci, trzynasto-
latek reaguje w sposób odmienny niż dziecko w wieku lat sied-
miu. Musimy jednak pamiętać, że nastolatki nadal są osobami 
niepełnoletnimi, a nie dorosłymi. Dajmy im zatem prawo do po-
pełniania błędów i okażmy cierpliwość, gdy uczą się wzrastać.
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Czego dziecko potrzebuje od ciebie

Ta książka skupia się przede wszystkim na dziecięcej potrze-
bie miłości oraz na sposobach okazywania jej dziecku przez 
rodziców. 

Miłość jest bowiem największą emocjonalną potrzebą. Inne 
potrzeby, zwłaszcza te materialne, są łatwiejsze do określenia 
i prostsze w realizacji. Jednak ich zaspokojenie nie satysfakcjo-
nuje dziecka w takim samym stopniu jak zaspokojenie potrzeby 
miłości ani nie jest w stanie zmienić jego życia. Owszem, powin-
niśmy zapewnić dzieciom dach nad głową, wyżywienie i odzież. 
Jesteśmy jednak również odpowiedzialni za ich umysłowy 
i emocjonalny rozwój oraz za stan ich zdrowia.

Niegdyś przywiązywaliśmy wielką wagę do „poczucia włas-
nej wartości”. Staraliśmy się kształtować je w dziecku poprzez 
wychowanie, edukację szkolną, sport i we wszystkich obszarach 
komunikacji osób dorosłych z dziećmi. Być może staliśmy się aż 
nadto skuteczni! Dziecko z wybujałym poczuciem własnego „ja” 
uważa się za kogoś lepszego od innych – Boży dar dla świata 
zasługujący na wszystko, czego zapragnie. Badania pokazują, 
że rozdęte poczucie własnej wartości jest powszechne wśród 
współczesnej młodzieży. Profesor psychologii Jean Twenge 
zwraca uwagę, że od lat osiemdziesiątych XX wieku samoocena 
wśród dzieci w każdym wieku konsekwentnie wzrasta. „To, co za-
czyna się jako zdrowe poczucie własnej wartości, może szybko 

1przeistoczyć się w nadęte postrzeganie samego siebie” .
Podobnie rujnująca jest również sytuacja, gdy dziecko nie 

docenia własnej wartości i zmaga się z myślami: „Nie jestem taki 
inteligentny, wysportowany lub atrakcyjny jak inni”. Wyrażenie 
„nie potrafię” jest jego stałą wymówką, a „nie dałem rady” – jego 

rzeczywistością. Jako rodzice powinniśmy dołożyć wszelkich 
starań, by nasze dzieci rozwijały w sobie odpowiednią samo-
ocenę, traktowały siebie jako ważnych członków społeczeństwa, 
obdarzonych szczególnymi talentami i umiejętnościami, oraz 
dążyły do stawania się osobami produktywnymi.

Dziecko ma uniwersalną potrzebę poczucia bezpieczeństwa. 
W świecie pełnym konfliktów, zarówno w najbliższym otocze-
niu, jak i na zewnątrz, rodzicom jest coraz trudniej zapewnić ta-
kie bezpieczeństwo. Nie mogą oni jednak nieustannie towa-
rzyszyć dziecku (co niejednokrotnie obserwujemy). 

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, naszym zadaniem jako ro-
dziców jest wychowanie osób dojrzałych, które będą w stanie 
właściwie funkcjonować we współczesnym świecie. Dziecko po-
winno rozwinąć w sobie umiejętności nawiązywania i utrzymy-
wania relacji z innymi, aby mogło traktować wszystkie osoby na 
równi i budować przyjaźnie poprzez zrównoważony proces da-
wania i przyjmowania. Gdy brakuje mu podstawowych umiejęt-
ności relacyjnych, może stać się kontrolującym i pozbawionym 
empatii despotą, który traktuje innych w okrutny sposób. Dziec-
ko musi również nauczyć się właściwego stosunku do władzy. Bez 
tego żadne inne zdolności nie będą miały większego znaczenia. 

Rodzice powinni pomagać swoim dzieciom w pielęgnowa-
niu ich szczególnych darów i talentów, aby mogły mieć satys-
fakcję i poczucie spełnienia, wynikające z wykorzystywania wro-
dzonych zdolności. Sumienni rodzice muszą zachowywać sub-
telną równowagę między zmuszaniem a zachęcaniem (szerzej 
ten temat omawia dr Kathy Koch w książce 8 Great Smarts).

Dzieci wyczuwają, co o nich myślisz, po twoim zachowaniu 
wobec nich. Jeślibyś spróbował wymienić wszystkie behawioral-
ne sposoby kochania dziecka, to wątpię, czy zdołałbyś zapełnić 
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jedną stronicę. Nie ma ich bowiem aż tak wiele, co jest zupełnie 
prawidłowe, gdyż zależy ci, by wszystko maksymalnie uprościć. 
Znaczenie ma przede wszystkim to, aby dziecięcy zbiornik mi-
łości był stale napełniony. Po prostu zapamiętaj, że behawioral-
ne sposoby wyrażania miłości to: dotyk, wartościowo spędzony 
czas, podarunki, służenie pomocą i afirmujące słowa. 

Począwszy od rozdziału 2, będziemy pomagać ci w odkry-
waniu podstawowego języka miłości twojego dziecka. Jeśli nie 
przekroczyło ono jeszcze wieku czterech lat, rozmawiaj z nim 
wszystkimi pięcioma językami. Delikatny dotyk, zachęcające 
słowa afirmacji, wartościowo spędzany z dzieckiem czas, poda-
runki i służenie pomocą zazębiają się ze sobą i zaspokajają po-
trzebę miłości dziecka. Jeśli potrzeba ta jest zaspokojona, a twoja 
pociecha czuje się autentycznie kochana, dziecku będzie znacz-
nie łatwiej uczyć się i reagować w innych sferach. Miłość łączy 
się z pozostałymi potrzebami dziecka. Komunikowanie się we 
wszystkich pięciu językach jest również niezbędne w jego póź-
niejszym wieku, gdyż potrzebuje ich wszystkich do rozwoju, mi-
mo że pragnie jednego z nich bardziej niż pozostałych. 

Gdy dokonałeś odkrycia, jaki jest język miłości twojego dziec-
ka, i dzięki temu zaspokoiłeś dziecięcą potrzebę miłości, nie za-
kładaj, że odtąd jego życie będzie wolne od problemów. Nadal 
czekają je niepowodzenia, grożą nieporozumienia. Dziecko 
stanie się jednak jak kwiat, który czerpie siłę z twojej miłości. 
Gdy zapewnisz mu wodę miłości, zacznie kwitnąć i błogosławić 
świat swoim pięknem. Bez miłości zacznie więdnąć, błagając cię 
o wodę. 

Z całą pewnością pragniesz, aby twoje dzieci stały się w pełni 
dojrzałe – będziesz więc chciał im okazywać miłość we wszyst-

kich językach, a potem uczyć je, jak mają wykorzystywać te języ-
ki w relacjach z innymi. Jest to wartość nie tylko dla twoich dzie-
ci, ale także dla ludzi, z którymi będą żyć i współpracować. Jedną 
z oznak dojrzałej osoby dorosłej jest umiejętność wyrażania 
wdzięczności wszystkimi językami miłości – dotykiem, poświę-
caniem innym czasu, afirmującymi słowami, podarkami i służe-
niem pomocą. Niewielu dorosłych to potrafi. Większość z nich 
daje lub przyjmuje miłość, wyrażając ją jednym lub dwoma ję-
zykami. 

Jeśli dotąd tego nie robiłeś, to być może ty również zmieniasz 
się i uczysz się pojmowania i rozwijania swoich relacji. Wraz 
z upływem czasu będziesz miał naprawdę wielojęzyczną rodzinę. 
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