
Szülőnek lenni 

 

Valamelyik nap elgondolkodtam, hogy milyen is lehet szülőnek lenni és így jött az ötlet, hogy 

talán ez jó téma lehet. Szóval megkértem anyukámat, hogy válaszoljon pár kérdésemre. 

Mikor döntötted el, hogy anya szeretnél lenni? Nem bántad meg soha hogy szülő lettél? 

Mindig tudtam, hogy szeretnék majd anya lenni, de 30 éves korom után éreztem magam elég 

felkészültnek és érettnek. Soha nem bántam meg, mert ez az én döntésem volt és szerettem volna 

szülő lenni. 

Ha valamit újracsinálhatnál a nevelésemben, mi lenne az? 

Több időt töltenék veled, mert a családban történő dolgok (betegségek stb.) miatt volt olyan, hogy 

háttérbe szorultál és ez a mai napig bánt. Ezen kívül még több helyre vinnélek kirándulni és 

nyaralni, hogy még több közös emlékünk legyen. 

Miről volt a legnehezebb lemondani a szülés után? Nehéz szülőnek lenni? 

Nem érzem úgy, hogy bármiről is lemondtam volna. Mindenre volt időm és mindent megcsináltam, 

amit akartam. Mondjuk az olvasást abbahagytam, de az sem hiányzott különösebben. A felelősség 

része nehéz. Már csak a tudat is, hogy rajtad áll milyen ember lesz a gyerekedből, hisz minden 

tettnek és szónak súlya van, hisz azokat utánozzák, és azokból tanulnak. Ugyanakkor másmilyen 

személyiségről van szó, mint saját magad és ezért nehéz megtalálni azt a határt ameddig 

beleszólhatsz, vagy befolyásolhatod a gyereked a szerinted helyes irányba, mindezt úgy, hogy ne 

nyomd el a gyerek személyiségét. 

Ha előre megválaszthattál volna valamit a születendő gyerekedben, mi lett volna az? 

Hát, talán azt, hogy legyen magabiztos és hogy higgyen magában, mert akkor jobban ki tudja 

használni a képességeit. 

Melyik a kedvenc korszakod a nevelésben? 

Amikor más tud beszélni a gyerek, nem kell már pelenkázni, már magabiztosan jár és minden 

érdekli. Nagyjából az óvodáskor végéig. 

Egy szülő miben reménykedik a gyereke jövőjével kapcsolatosan? 

Abban hogy megtalálja azt a szakmát és azokat az elfoglaltságokat, amiket örömmel csinál. 

Ezenkívül, hogy olyan emberekkel legyen körülvéve, akiket szeret, és hogy tudja élvezni az életet. 

Milyen előnyei vannak a szülőségnek? 

Jobban megismered önmagad, ugyanúgy az előnyeid és hátrányosságaid, ezen kívül türelemre tanít. 

Felszínre kerülnek olyan dolgok, amelyekről nem is tudod, hogy benned vannak. 

Mi az az egy dolog, amivel le tudnád írni a szülőséget? 

Feltétel nélküli szeretet. 
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