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Wychowanie do życia w rodzinie - 14.05.2020 r. 

Temat: Miłość do samego siebie. Nie daj się skrzywdzić. 

Nauczę się: czym jest miłość samego siebie; odróżniać miłość prawdziwą od jej imitacji; 

scharakteryzować zjawisko przemocy seksualnej i przemocy domowej; wymienić instytucje, do 

których można się zwrócić w sytuacji kryzysowej. Uświadomię sobie, że istnieją zniekształcone obrazy 

miłości. 

Człowiek, który kocha siebie, widzi siebie w prawdzie, a więc nie dodaje ani nie ujmuje sobie 

znaczenia. Zna swoje dobre strony, ma świadomość własnych talentów. Zna też swoje wady i stara 

się nad nimi pracować. Ma zatem realistyczny obraz siebie oraz poczucie własnej wartości. Buduje z 

ludźmi relacje na zasadzie wzajemnego zaufania, a także potrafi przyjąć zarówno pochwałę, jak i 

krytykę. 

Natomiast człowiek, który nie umie kochać samego siebie, patrzy na życie pesymistycznie. Jest 

nieśmiały, skrajnie wrażliwy na opinie innych. Nierzadko przyjmuje postawę obronną, jest 

podejrzliwy i krytyczny. Z jednej strony boi się samotności, z drugiej – bliskości. Uzależnia się od 

innych, ale jednocześnie traktuje ich z dystansem. Często przesadnie koncentruje się na swoim 

wyglądzie. 

Człowiek, który nie kocha samego siebie, jest niezdolny do zainteresowania się innymi. 

Osoby, które nie kochają samych siebie, mają zniekształcony obraz miłości. Zamiast budować 

głębokie relacje, tworzą imitacje miłości, które dają im chwilowe poczucie szczęścia.  

Przemoc seksualna to niechciana czynność lub zachowanie seksualne. Ma miejsce wówczas, gdy 

odbywa się bez zgody, na zasadzie przymusu.  

Niezależnie od tego, czy przemocy seksualnej doświadcza się ze strony osób obcych, znajomych czy 

bliskich, jest ona zawsze doświadczeniem traumatycznym, głęboko bolesnym i naruszającym godność 

człowieka. Jej konsekwencje mogą być odczuwane przez długie lata. Przemilczenie tej strasznej 

krzywdy nierzadko daje sprawcy poczucie bezkarności, lecz do tłumienia emocji związanych z 

przemocą seksualną przyczyniają się pewne funkcjonujące stereotypy.  

Przemoc (nie tylko seksualna) rzadko bywa czynem jednorazowym, zwykle ma tendencję do 

powtarzania się, dlatego często mówi się o uwikłaniu w przemoc. 

Szczególnie trudną sytuacją jest przemoc w rodzinie. Może ona przyjmować formy przemocy 

fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej.  

MITY: 

 To, co dzieje się w rodzinie, jest prywatną sprawą i nikt nie powinien się wtrącać; 

 Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych 

 To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy 

 Przemoc dotyczy wyłącznie rodzin patologicznych i z marginesu społecznego 



 Ofiary prowokują sprawców do przemocy, więc zasługują na nią 

 Jeśli ofiary nie reagują, to znaczy, że akceptują swoją sytuację. 

Przemoc jest przestępstwem naruszającym podstawowe prawa człowieka, dlatego trzeba się jej 

zdecydowanie przeciwstawiać. Przemoc, która nie została powstrzymana, nasila się.  Nie wolno 

akceptować przemocy, bo nic jej nie usprawiedliwia.  

Aby przerwać krąg przemocy, ofiara musi przede wszystkim uznać, że problem istnieje. Powinna 

poszukać specjalistycznej pomocy, by wzmocnić swoją motywację do zmiany sytuacji, przełamać 

wstyd i strach, uporządkować emocje i przemyśleć różne rozwiązania problemu, a potem podjąć 

konkretne decyzje życiowe. Przemoc może powstrzymać także każdy świadek takiego zdarzenia, jeśli 

zareaguje i wezwie pomoc. Przemoc rzadko bywa czynem jednorazowym, zwykle ma tendencję do 

powtarzania się. W sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu konieczne jest wezwanie 

funkcjonariuszy policji. Wypełniają oni tak zwaną Niebieską Kartę oraz wskazują, które instytucje 

mogą udzielić pomocy. Gdy potrzebna jest pomoc psychologiczna w nagłym kryzysie, można 

skorzystać z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie a także telefonować pod numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 

„Niebieska Linia” (22 668 70 00) lub wejść na stronę www.niebieskalinia.pl. 

 

 

 


