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Metody z piaskownicy
warto przeczytać,,Czy ważne jest miejsce,,-kontynuacja artykułu.
Czy chłopcu z problemami dzieciństwa... wychowanie w rodzinie patologicznej może się udać w życiu.Zapewne tak
ale często wszystko jest powieleniem złych nawyków i kończy się żle.
Wydaje się:
Taki młody mężczyzna doświadczony przez los ,potraﬁ docenić życie i poradzi sobie z przeciwnościami
losu.Pamięta dokładnie zachowanie swoich rodziców i stara się postępować całkiem inaczej.
Zapewne pragnął tego z całego serca by być szczęśliwy gdy poznał dziewczynę którą wybrał .Miało być tak
wspaniale a zakończyło się klęską.
Dlaczego tak wspaniała młoda para poniosła klęskę a chłopak wpadł w tarapaty uzależnień został sam bez pracy i
pięniędzy.
Na tą sytuację można postawić śmiałą teżę-,,rodzice są odpowiedzialni aby przygotować swoje dzieci do dorosłego
życia.
Jesli chodzi o zdrowe rodziny sprawa jest oczywista a rodziny patologiczne tutaj sprawa nie jest tak oczywista.W
rodzinie patologicznej dominuje przemoc.Zasady dobrego wychowania są gdzieś schowane głęboko na dole
sumień.
Przemoc na początku jej stosowania to takie łatwe sukcesy, osiaganie rzeczy i spraw w łatwy i prosty nie
wymagający wysiłku sposób.
Aby wyjaśnić schematy działające należy zacząć od piaskownicy.
Dzieci bawią się i nagle jednemu z nich bardzo się podoba zabawka kolegi.Tak bardzo ją chce,że tupie nogami
sypie piaskiem aby tylko osiągnąć swój cel.Tak zachowuje się wiele dzieci.(To taki obrazowy przykład
przemocy...często jednak dzieci doswiadczają od dorosłych brutalnej przemocy ,która jest glebą dla rozwoju takich
zachowań).

Gdy zapamiętają ten sukces a rodzice nie przyglądają się rozwojowi dziecka może stosowac te sztuczki dalej.Tym
bardziej gdy metody przemocy stosowane są przez rodziców przy wychowywaniu.Wiele się słyszy o przemocy w
szkole,dryblasy ze starszych klas zmuszają do dawania pieniędzy z czasem to zmienia się przymusowe stawki np .
za nietykalność czy ochronę.
Taki nastolatek idzie na łatwiznę zastraszyć ... kolegę już jest kasa bez wysiłku czy pracy.Jego umiejętności i
możliwości zdobywania rzeczy które się pragnie zatrzymały się na etapie piaskownicy.Nie potraﬁ inaczej woli
łatwiznę.
W rodzinie też brak przykładów bo ojciec pije a matka dostaję kasę z pomocy społecznej.
Można stwierdzić, że przemoc nie szkodzi tylko oﬁarom ale również tym którzy ją stosują,szczególnie dotyczy
młodych ludzi którzy zamykają sobie drogę rozwoju.To jest bardzo ważne stwierdzenie można przemoc nazwać
lenistwem,bo nie każdy chce się rozwijać bo po co dorastać(dorastamie u młodych a co dopiero u ludzi starszych
jest bolesne).Można być dalej dzieckiem i mieć .....stosować metody z piaskownicy....zdobywać potrzebne do życia
rzeczy..zmuszać partnerki do uległości.
Jednak kiedyś trzeba podjąć decyzje.Gdy osoba bez zmiany metod z piaskownicy czyli przemocy podejmuje decyzję
...chce wkroczyć w dorosłe życie ,,metodami z piaskownicy ,,skazana jest na porażkę.

-albo wybiera i wchodzi w kolizję z prawem....uważa bowiem ,że wszystko mu się należy ...i może to np.
ukraść...albo zdobyć bez pracy...
-albo stara się zyć normalnie tzn. ....po staremu budując własne ﬁlozoﬁe zyciowe,które mają być
usprawiedliwieniem ewentualnych porażek ...braku satysfakcji , zadowolenia , braku miłości itp.
...ale nie potraﬁ..bo nie umie..jego umiętności zostały zablokowane-przez przemoc tego się nauczył i to tylko
potraﬁ.
Nie wybrał drogi rozwoju chcąc być stale dzieckiem z piaskownicy w dorosły życiu jednak te metody wchodzą w
kolizję nie jest tak łatwo osiągnąc cele.Często tacy ludzie się obrażają na cały świat ...wszyscy są przeciwko mnie.
Wybierając jednak ,,normalne życie nie bardzo może ją stosować(przemoc) ...nie w każdej sytuacji.Rodzą się
frustracje brak radzenia sobie z życiem.To powoduje ze młodzi ludzie czują się inni od reszty tracą własne poczucie
wartości.Czują się fatalnie są zli wręcz rodzi się agresja.Koło sie zamyka sa gotowi do siania przemocy we własnych
rodzinach.
Tutaj jest już droga prosta do znieczulenia czyli uzaleznienia...alkohol...narkotyki.......Aby zagłuszać złe
samopoczucie.
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