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Drogi tato,
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Ogromnie miło mi, że sięgnąłeś po ten poradnik, który Ewa
Bigos stworzyła z myślą o budowaniu i wzmacnianiu więzi
między ojcem a dzieckiem. Jako położna wiem jak ważną rolę
odgrywa ojciec nie tylko w okresie okołoporodowym, ale
każdego dnia kiedy wspólnie budujecie rodzinę. Ufam, że
wskazówki zawarte w tym poradniku będą ważnym
elementem Waszej relacji!

Ilona Stopa
Szkoła Dobrego Rodzenia mamo!tato! 
położna, seksuolog kliniczny, edukator laktacyjny, instruktor hipnoporodu

Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie na wspólny spacer do
Krainy Ojcostwa! Na początek przypomnę tylko o jednej
kwestii, która podczas tej wycieczki może okazać się
niezbędna. Otóż nie ma idealnych ludzi, tak jak nie ma
idealnych ojców. I całe szczęście! Bo tylko nieidealny ojciec
może w pełni pokochać nieidealne dziecko.
 
 

Niby oczywiste, ale co to właściwie oznacza...?
To oznacza, że już nie musisz być profesorem, trenerem, reżyserem życia swojego dziecka.
Nie musisz podnosić mu ciągle poprzeczki, nie musisz ukrywać swoich niedoskonałości, nie
musisz chować swojego smutku czy lęku, nie musisz kształtować mistrza świata. Mistrzami
już jesteście oboje – ty w swoich ojcowskich staraniach (przecież robisz tyle, ile potrafisz)      
 i dziecko w swoich dziecięcych (wzrasta i czerpie na tyle, na ile jest w stanie z tego, co mu
zapewniasz). Możesz zatem być po prostu sobą. Lżej, prawda? Być sobą, ale najmądrzej, jak
tylko się da.
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Twoje ojcostwo
   W presji bycia dobrym ojcem ukrytych jest szereg schematów, często
zupełnie nieprzydatnych, a nawet krzywdzących. Pomyśl, skąd wiesz o tym,
jaki powinien być ojciec? Czy ktoś opowiadał Ci kiedyś, czym jest ojcostwo?
Czy zanim postanowiłeś być ojcem zastanawiałeś się, co to właściwie dla
Ciebie oznacza? Czy opierasz swoją wiedzę o ojcostwie na przekazach
rodzinnych z poprzednich pokoleń lub od innych ludzi? A może jest tak, że
chcesz być taki jak Twój ojciec? A może jest tak, że chcesz być dokładnie
kimś innym niż on?
Właśnie... Twój ojciec. To on był w większości przypadków pierwszym
człowiekiem, który pokazał Ci czym ojcostwo jest. Zrobił to tak, jak umiał na
dany moment. I od niego przygoda z Twoim ojcostwem się zaczyna.
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Zadanie  pierwsze

Chcę Ci zaproponować, abyś zmierzył się z tym, co od ojca dostałeś w
„ojcowskim posagu”. Będziesz mógł wówczas bardziej świadomie decydować,
co chcesz stosować w swoim ojcostwie, a co zostawisz w tej skrzyni głęboko
schowane.
 
ZASTANÓW SIĘ I POSZUKAJ PROSZĘ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE
PYTANIA:

Jakie jest Twoje najsilniejsze wspomnienie kontaktu z ojcem? Jak się wtedy czułeś? Co
pamiętasz najwyraźniej?
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 
Jak myślisz o swoim ojcu? Jak jest teraz, a jak to było kiedyś?
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 
Czy możesz powiedzieć, że znasz swojego ojca? A może myślisz, że jest dla Ciebie obcym
człowiekiem albo nie rozumiesz go?
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 
Jak często ojciec rozmawiał z Tobą, gdy byłeś dzieckiem? Jakie tematy chciałeś z nim
poruszać, a jakie było Ci trudno i dlaczego?
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 
Czy Twój ojciec był obecny – fizycznie i emocjonalnie? Czy go brakowało? Jak się wówczas
czułeś?
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Czego potrzebowałeś od swojego ojca?
…………………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………….........................
 

 

MINI PORADNIK BUDOWANIA WIĘZI OJCOWSKIEJ



   Teraz spróbuj zobaczyć ten model ojcostwa
Twojego taty „pod lupą”. Pomyśl, jakie dostrzegasz
mocne i słabe strony. 
Co chcesz wziąć i kultywować w swoim życiu, bo
czujesz, że Tobie i Twojemu dziecku jest potrzebne?
…………………………………………………………………………………
…………………………………..........................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

 

WIESZ, ŻE TE
SAME

PYTANIA BYĆ
MOŻE

POSTAWI
SOBIE KIEDYŚ

TWOJE
DZIECKO?
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Tam, gdzie
zaczyna się
ojcostwo...

  Możemy iść dalej? Zastanawiam się czy
jesteś już ojcem, czy dopiero się
przygotowujesz.  
Często słyszę, że ojcowie czują się
zagubieni na początku rodzicielstwa.
Czekają, aż ich pociechy dorosną, aby móc
z nimi rozmawiać, grać w piłkę, żartować.
Mówią: 
 
 
 
„NIE WIEM, JAK MAM BYĆ OJCEM DLA
TAKIEGO NIEMOWLĘCIA, PRZECIEŻ TERAZ
POTRZEBUJE GŁÓWNIE MAMY, CHYBA NIC
MU NIE MOGĘ ZAOFEROWAĆ”. 
 

MOŻESZ WIELE!
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Od pierwszych chwil to, co dla Twojego dziecka jest ważne to Twoja obecność,
fizyczna, ale i emocjonalna (poprzez dawanie uwagi, okazywanie
zainteresowania, gotowość do pomocy). W taki sposób budujesz więź opartą na
zaufaniu. Twoje dziecko poznaje Ciebie, a Ty uczysz się je rozumieć. To ogromna
inwestycja w otwartość dziecka wobec Ciebie w kolejnych latach. Ale może nie
mogłeś być obecny lub też nie umiałeś… Trudno.

 

Bycie ojcem teraz

NAJWIĘKSZY
WPŁYW

MASZ NA TO,
CO JEST TERAZ

A co możesz zrobić teraz? Powiedzieć, czego potrzebujesz i jak chcesz
Twojemu dziecku towarzyszyć. Zapytać, czego ono potrzebuje od Ciebie i jak
możecie nad tym wspólnie pracować. A przede wszystkim, jeśli tak właśnie
czujesz - przeprosić, że Cię nie było. To może być najtrudniejsze, ale często
niezwykle ojcu i dziecku potrzebne. 
Obecność ojca często rozpoczyna się już od uczestnictwa w porodzie. Choć
niezwykle ważne jest bycie w dialogu z matką dziecka. Wielu mężczyznom
zależy, aby być przy porodzie. A jeśli matka nie jest na to gotowa? Cóż… Jej siły
i kondycja psychofizyczna są w tym wydarzeniu kluczowe. A jeśli to Ty nie
jesteś gotowy? Nie zmuszaj się, nie unoś się ambicją, że dasz radę. Ale powiedz
o tym swojej partnerce i sprawdź, czego potrzebujesz i jakie są Twoje obawy.
Mówiąc o nich głośno do partnerki i osób, które mają takie doświadczenie
masz szansę sprawdzić, jakie są Twoje przekonania na temat porodu i na ile są
zgodne z rzeczywistością. Mądry ojciec wie, że nie zrobi wszystkiego sam i
uczy się korzystać z pomocy innych. Nikt przecież nie wie wszystkiego na
temat wychowania dziecka.
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Zadanie drugie

   Jeśli dopiero przygotowujesz się do ojcostwa, zajrzyj proszę w głąb siebie i
sprawdź, jakie masz przekonania.
 
ZASTANÓW SIĘ I POSZUKAJ PROSZĘ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE
PYTANIA:

Jak sobie wyobrażasz poród i swój udział w nim?
............................................................................................................................................................
Dlaczego chcesz/nie chcesz być obecny przy porodzie?
…………………………………………………………………………………………………………..................………
Czy masz obawy z tym związane? Jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kto może Ci odpowiedzieć na pytania dotyczące porodu, na które nie znasz
odpowiedzi?……………………………………………………………………………………………………………
 
 

   A jeśli jesteś już ojcem:
 
ZASTANÓW SIĘ I POSZUKAJ PROSZĘ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE
PYTANIA:

Jak pamiętasz dzień porodu Twojego dziecka?
………………………………………………………………………………………………………………………………
 
W jaki sposób byłeś obecny w tym wydarzeniu? Co było dla Ciebie
najważniejsze?
…………………………………………………………………………………………………………...........................
 
Jak z perspektywy czasu o tym myślisz?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Podziękuj sobie proszę, że masz na tyle
odwagi, aby się tym tematem zająć, a

nawet z kimś podzielić.
 Może jest to dla Ciebie niezwykle trudne i

byłoby dużo łatwiej, gdyby Twój ojciec pokazał
Ci kiedyś, jak mówić o swoich uczuciach?
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nie spotykam się ze swoim ojcem
30%

mam "trudną" relację ojcem
30%

mam z ojcem "suchy" kontakt
30%

przyjaźnię się ze swoim ojcem
10%
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Dobre
ojcostwo

   Chcę się podzielić z Tobą refleksjami
dotyczącymi zdania z pierwszej strony, o byciu
sobą w roli ojca najmądrzej, jak tylko się da. 
Steve Biddulph w swoich badaniach na terenie
Europy i USA sprawdził, że 30% dorosłych synów
przyznaje, że nie spotyka się ze swoimi ojcami;
30% deklaruje, że są to relacje trudne; 30 % mówi,
że opierają się na „suchych” kontaktach i
rozmowach o sprawach przyziemnych; natomiast
mniej niż 10% przyjaźni się ze swoimi ojcami.
("Męskość", 2011)

Czy to dlatego, że ojcowie się nie starają, że im mniej
zależy, że relacja między ojcem a synem jest z natury
skomplikowana?
Odpowiedź na to pytanie jest zapewne złożona, ale
można jej szukać również w ojcowskich słabościach.
Może to być bowiem pokłosie wywieranej presji, aby
dziecku zapewnić wszystko do realizacji ambicji i
pasji… No właśnie, czyjej? Często niezrealizowanej
przez ojca, albo też prowadzącej do spełnienia
upragnionej wizji dziecka, które jest „kimś”. A
przecież Twoje dziecko jest indywidualnością,
oddzielnym bytem, przeżywa swoje życie. 

Swoje własne.



Po prostu to pokaż
   Wiem, że chcesz dla swojego dziecka jak najlepiej. Ale drogą do tego jest otwartość na to,
jakim jest i staje się człowiekiem. Obawiam się, że maska idealnego ojca, który nie popełnia
błędów, nie ma słabości, zawsze jest twardy i nigdy nie płacze bardziej wystrasza dziecko, a
ojcu utrudnia otwartość. W człowieczeństwo i rodzicielstwo są wpisane powodzenia i porażki,
wzloty i upadki, mocne strony i błędy. To, co z tym robisz obserwuje Twoje dziecko i czerpie z
każdego momentu. Widzi i słyszy, czy siebie lubisz, czy jesteś dla siebie wyrozumiały, jak
spędzasz czas, czy pozwalasz sobie i innym naprawiać niedociągnięcia, czy raczej wyśmiewasz
i krytykujesz, czy mówisz bliskiej osobie o swoich uczuciach, czy mówisz, kiedy potrzebujesz
pomocy. 
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Dla Twojego dziecka to kopalnia
wiedzy, jak żyć



Zadanie  trzecie
Ponieważ każdy z nas jest inny i nie ma na świecie drugiego takiego człowieka
jak Ty, z pewnością masz wiele wyjątkowych zasobów do zaoferowania. Skoro
wybrałeś się ze mną na ten spacer może też jest tak, że wciąż jako ojciec (obecny
lub przyszły) nad sobą pracujesz i chcesz się rozwijać?
 
SPRAWDŹ PROSZĘ STAN NIEKTÓRYCH OJCOWSKICH ZASOBÓW,
ODPOWIADAJĄC NA PYTANIA:

Czy wyrażasz otwarcie swoje emocje? Jakie emocje są dla Ciebie kłopotliwe?
…………………………………………........................................................................................................
 
Jak radzisz sobie ze stresem i w złości?
…………………………………………………………………………………………….....................................…...
 
Czy potrafisz odczytać emocje Twojego dziecka? Czy wiesz, jak zareagować, gdy
czuje smutek, radość, lęk? Czy rozmawiasz z dzieckiem o jego emocjach?
…………………………………………………………………………………………………………………..................
 
Czy uczysz, pokazując jak się robi różne rzeczy? Czy wspierasz, czy wyręczasz?
…………………………………………………………………………………………………………........................….
 
Jak reagujesz na porażki dziecka? Czy chwalisz za sukcesy?
………………………………………………………………............……………………………………………………..
 
Czy wyjaśniasz dziecku, dlaczego stawiasz granice i nie zgadzasz się na niektóre
rzeczy?
……………….........................................……………………………………………………………………………..
 
Czy okazujesz miłość? W jaki sposób to robisz?
…………………………………..........................................................................……………………………….
 
Czy rozmawiasz z matką Waszego dziecka o jej potrzebach względem Twojego
rodzicielstwa?
………………………………………………………………………………………………………………………………
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   Warto wracać co pewien czas do tych pytań i być uważnym na
to, co się zmienia i w jakim kierunku chcesz pracować nad sobą.
 
 Być może okaże się, że są sprawy, z którymi na wiele sposobów
próbowałeś sobie poradzić, ale wciąż się nie udaje. Może warto
wówczas porozmawiać z kimś doświadczonym, z innymi
rodzicami, a czasem także z psychologiem czy psychoterapeutą. 

MINI PORADNIK BUDOWANIA WIĘZI OJCOWSKIEJ

Pomagając sobie, stajesz się
coraz lepszym ojcem



MINI PORADNIK BUDOWANIA WIĘZI OJCOWSKIEJ

Tyle już wiesz!

    Nasz spacer dobiega końca. Dziękuję Ci za uczestnictwo! Wiem, że przyglądanie się sobie w
ten sposób wcale nie jest łatwym zadaniem. Wiem też, że możesz być ojcem, który nie tylko
kocha, ale też lubi swoje dziecko, przez to, że próbuje je poznać, zrozumieć, szuka
przyjemności we wspólnie  spędzanym czasie. I wiem, że się starasz z całych sił!
 
Dlatego ostatnie zadanie, które chcę Ci zaproponować to dokończenie zdania:
 

Jestem dobrym ojcem, ponieważ
........................………………………………….
..................................................................

Znajdź w sobie wszystko to, z czego jesteś dumny, na co ciężko pracowałeś i zapisz. Następnie
poproś o to partnerkę, dzieci, aby dopisali, dlaczego według nich jesteś dobrym ojcem.
Podziękuj sobie za ten wysiłek, a im za cenne informacje.
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Zacząłeś coś
wspaniałego

Zachęcam Cię, aby to zadanie kontynuować i co pewien czas
wracać do tej listy, przypominając sobie i dopisując, co udało 
Ci się wypracować.
 

Wierzę w Ciebie i życzę Ci powodzenia!
 
 

Autorka: Ewa Bigos - psycholog, psychoterapeutka,
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