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Chciałabym zarekomendować książkę poświęconą wpływowi i roli 

rodziców na uformowanie ich potomstwa w zakresie różnych możliwości 

poznawczo-emocjonalno-społecznych. Pozycją tą jest „Potęga obecności”. 

Autorzy tej książki to lekarz psychiatra Daniel J. Siegiel  zajmujący się dziećmi, 

nastolatkami i dorosłymi oraz Tina Payne Bryson – pracująca jako 

psychoterapeutka. Książka ukazała się w 2020 roku (i w tymże roku została 

przetłumaczona na język polski), wydana nakładem wydawnictwa- „ mamania”. 

Autorzy w przystępny sposób wskazują na rolę obecności rodzica w życiu 

dziecka. Sytuacje w jakich wychowuje się dziecko mogą być różne, jego 

temperament, różnice w zdolnościach, talentach mogą tworzyć najróżniejsze 

sytuacje dnia codziennego, ale to co w tym wszystkim najważniejsze to zdaniem 

autorów książki – stworzenie podstawy harmonijnego rozwoju dziecka. Aby 

taka  podstawa była właściwym oparciem konieczne jest aby dziecku w jego 

codziennych zmaganiach towarzyszyła przynajmniej jedna osoba dorosła, 

towarzyszyła w sposób trwały – aby jej obecność była ciągła i oczywista dla 

dziecka. Osoba ta musi przy tym sprawić aby cztery podstawowe potrzeby 

psychiczne dziecka były zaspokojone. Są to potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba 

zauważenia (dostrzegania), potrzeba ukojenia (bliskości) i potrzeba pewności 

(poczucia stabilizacji, stałości). 

Autorzy w oparciu o opisywane przykłady pomagają czytelnikowi 

analizować konkretne sytuacje i w ten sposób pogłębiać jego wiedzę na temat 

uwarunkowań w zakresie tworzenia zależności prowadzonych przez rodzica 

oddziaływań, w stosunku do kształtujących się zainteresowań, postaw, 

kontynuacji lub zaprzestania pewnych aktywności, dążenia i kontynuacji lub 

wygaszania pewnych działań. To nasze, dorosłych postępowanie wobec dziecka: 

nakazy, zakazy, przyzwolenia, zachęty, własne przykłady (modelowanie 

zachowania), kształtują jego cechy, a w konsekwencji jego przyszłość.  

W książce tej znajdziemy przytoczone konkretne sytuacje, przykłady  

z opisaniem ich w formie pozwalającej na rozumienie mechanizmów  

i zależności jakie nasze działanie powoduje i jaką rangę należy przypisywać 

skutkom naszego postepowania. Prezentowany materiał opatrzony jest nie tylko 

licznymi wskazówkami, ale także opisem stosowanych strategii. Pomagają one  

na podjęcie przez rodzica działań mających na celu praktyczne wdrożenie form 



zachowania zapewniających właściwe miejsce tych czterech filarów - czterech 

potrzeb psychicznych stanowiących warunek prawidłowego rozwoju dziecka. 

Wielu rodziców trapią obawy, czy właściwie postępują żądając  

od dziecka pewnych form zachowania lub ich zaprzestania, stawiają pytanie czy 

ich interwencja wychowawcza w działaniach i planach dziecka jest potrzebna 

lub słuszna? Zastanawiają się i analizują popełnione własne błędy.  Autorzy 

publikacji zgodnie wskazują, że błędy właściwie są nieuniknione, ważne jest 

jednak aby szybko zdać sobie sprawę i naprawić własne nierozważne kroki. 

Nawet kiedy dochodzi do utraty zaufania dziecka do dorosłego, to zaufanie 

można odbudować. Podjęcie działania w tym kierunku przyniesie pozytywny 

efekt. Natomiast to co zachwieje strukturą kształtującej się osobowości – 

porzucenie, brak poczucia bezpieczeństwa, brak stabilności i bliskości nie 

pozwoli na pełne uczestniczenie w radościach wieku dzieciństwa i dorastania  

a także zostawi ślad na funkcjonowaniu w późniejszym czasie życia dorosłego 

człowieka. Gorąco polecam. 
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