
Ljubosumnost pa ima veË oblik, v katerih se lahko pojavi. Ena izmed
moænih preoblek ljubosumnosti je tudi ta, da se otrok ≈dobro dræi«.
ObËasno sicer ignorira dojenËka, vendar pa pri njem ne zaznamo ne-

kakπnih vedenjskih ali Ëustvenih odstopanj, ki bi kazala na to, da
dojenËka ne mara. Opazimo lahko kveËjemu nasprotno, in sicer

da ga ljubkuje, ga boæa, mu daje poljubËke in oponaπa naπe
ravnanje z dojenËkom.  

Postavite se 
v otrokovo koæo
Ko starπem poskuπam pribliæati, kako
se njihov starejπi otrok poËuti ob priho-
du dojenËka, predlagam, da se postavi-
jo v otrokovo koæo, da ga bodo laæje

razumeli. Predstavljajte si, da nekega
lepega dne moæ pripelje domov lju-

bico in vam jo predstavi z beseda-
mi, da bo od sedaj naprej ona æi-
vela z vami, da jo morate imeti
radi in da bo za vedno del vaπe
druæine. In πe hujπe, da se bo-
sta vidve imeli radi, skupaj
bosta kuhali in se sprehaja-

li. ALARM! Nekdo se bo
postavil na vaπe mesto

in si ga delil z vami.
Seveda vam ne

bi bilo prav, in
to πe kako ne!

— Sorojenca —

Od novice o ponovni no-
seËnosti se poglobljeno
ukvarjamo s tem, da
starejπega otroka pri-
pravimo na prihod
dojenËka. Zdi se
nam, da smo to na-
logo zares dobro
opravili.Veliko smo se
pogovarjali, mu brali
zgodbice … In to
vse samo zato, ker
smo prebrali, da
mnogi psihologi 
trdijo, da se pri
otroku lahko
pojavi ljubo-
sumnost na
novega Ëlana
druæine.

Ljubosumnost
na dojenËka
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Otroku je bilo 
pred prihodom 

sorojenca bolj prijetno.
Zdaj je izgubil je 
vaπo pozornost 
in Ëas, namenjen 

samo njemu.
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Vendar, ker vas je moæ prosil, da ste do nje prijazni, bi lahko hlini-
li prijaznost (saj æelite πe vedno imeti ljubezen in naklonjenost mo-
æa), stregli bi ji, hkrati pa bi bili tihoma jezni nanjo in seveda - lju-
bosumni. Naklepali bi reπitve, kako jo spraviti stran z vaπega me-
sta v druæini. Moæ bi menil, da sta se sicer dobro ujeli, vendar vaju
sami ne bi upal pustiti, saj bi slutil, da se vi vseeno ne bi tako lepo
vedli, kot takrat, ko je on zraven. 

In tako je tudi otrok lahko navidezno prijazen, saj ste ga prosili, da se
do dojenËka lepo obnaπa. UstreËi vam æeli, saj si neizmerno æeli, da ne
bi izgubil vaπe ljubezni. Tako dojenËka pogosto ljubkuje na naËin, kot
je videl vas, da se navzven sploh ne opazi, da bi ga dojenËek morda lah-
ko motil. Na trenutke se mu zdi zanimiv, vendar pa slej kot prej ugoto-
vi, da bi ga najraje vrnil v porodniπnico ali πtorklji, saj πe zdaleË ni tako
uporaben, kot si je predstavljal. Skozi njegove oËi se s to jokajoËo in kri-
ËeËo kepo sploh ne da igrati. Vse obljube, da se bosta lahko igrala, da
bo imel druæbo, so v tem trenutku za otroka laæ, saj si teæko zamisli,
kako bo to v prihodnosti. Vse, kar on lahko trenutno doæivlja, je to, da
dojenËek od vas zahteva popolno pozornost na njegov raËun. Otroku je
bilo pred prihodom sorojenca vsekakor bolj prijetno, kot mu je sedaj.
Izgubil je nekaj, kar mu je bilo vedno najbolj dragoceno, in to sta vaπa
pozornost in Ëas, namenjena izkljuËno samo njemu. Tega je imel prej na
pretek, bilo je samoumevno, da ste mu na voljo. Sedaj pa si vas mora
deliti πe z nekim bitjem, ki terja πe veË pozornosti, kot on sam, saj se vi
prej odzovete na jok dojenËka, kot na njegovo prigovarjanje. 

Lahko se potem izkaæe, da vas otrok ne bo æelel izpustiti izpred oËi.
Mirno se bo lahko igral πele takrat, ko se bo prepriËal, koliko pozor-
nosti namenjate njemu in koliko dojenËku. Zato se lahko pojavijo te-
æave, da ne bo veË æelel na igriπËe, v vrtec ali πolo, saj ne bo vedel, kaj
bo v tem Ëasu doma zamudil. Tako kot bi se verjetno tudi vi najraje
zadræevali v bliæini med vaπim moæem in novo ljubico, saj bi se tako
pomirili, ko bi videli, da je njegova naklonjenost do vas πe vedno æiva. 

Aktivnejπa vloga oËeta
Otroka v tem Ëasu ni smiselno siliti, da hodi na obiske ali na igriπËe,
saj si trenutno bolj kot vrstniπke druæbe æeli vaπe pozornosti. Otroko-
va potreba po starπevski pozornosti je dejansko bolj potreba po pove-
zanosti. Velikokrat lahko otrok tudi reËe: ≈Njega imaπ bolj rada.
Mene sploh ne maraπ veË.« Na tako izjavo se ni smiselno odzvati z za-
nikanjem, saj je v otrokovih oËeh to resniËno. Primernejπi odziv na
tako reakcijo bi bilo zanimanje, zakaj misli, da je tako in kako si æeli,
da bi mu pokazali, da ga imate radi. Lahko mu ponudite veË Ëasa, ko
boste sami z njim, tako kot je to bilo πe takrat, ko niste imeli dojenË-
ka. Taka interakcija otroka malo spomni na Ëas, ki ga je imel in mu je
bil pomemben. Razumljivo pa je, da je mama vseeno v prvem letu v
veËji meri okupirana s skrbjo za dojenËka in tako aktivnejπo vlogo zaË-
nejo prevzemati oËetje, kar je naravno in psiholoπko najbolj primerno.
Vsekakor pa si πe vedno æeli bliæine in druæenja samo z mamo, ki jo je
imel prej na pretek, sedaj pa mu je le obËasno dosegljiva. 

Agresivno vedenje
Druga, bolj oËitna preobleka ljubosumnosti se pokaæe v agresivnem ve-
denju do dojenËka. Lahko ga ugriznejo, vleËejo za lase, delajo glasne

zvoke, da se dojenËek prestraπi, skratka, æelijo mu povzroËati boleËino.
Vsaj tako boleËino, kot jo obËuti on, ko je odrinjen in mora veËkrat po-
Ëakati, da se najprej zadovoljijo potrebe dojenËka. Otrok se hitro nau-
Ëi, da ima dojenËek vedno prednost pred njim, zato se po principu mo-
delnega uËenja nauËi tudi to, da tako ≈otroËje« vedenje vedno dobi na-
klonjenost in ljubezen. Pogosto tako ob prihodu novorojenËka starejπi
otrok opazno ≈nazaduje« v razvoju. Njegova vedenja postajajo manj
zrela, kot npr. Ëe je æe bil suh, sedaj spet moËi hlaËke, Ëe je æe shodil, se
lahko spet zaËne plazit, Ëe je æe izpilil izreko, lahko spet zamenjuje Ërke
ali jih napaËno izgovarja, lahko postane bolj jokav… S takim vedenjem
se skuπajmo Ëim manj ukvarjati, saj bi s tem otrok dosegel toËno to, za-
radi Ëesar so se taka vedenja pojavila in to je - pridobitev pozornosti ene-
ga od starπev. Otroku raje veË Ëasa in pozitivnih spodbud namenimo ta-
krat, ko izkazuje starosti in situaciji dovolj zrela vedenja. 

≈Zdravilo« za ljubosumnost
Ljubosumnost je v taki situaciji povsem normalno Ëustveno doæivlja-
nje malËka, zato je odveË, da bi nas taka vedenja pretirano skrbela. Po-
membno je le, da omejimo posledice teh vedenj (Ëe otrok æeli πkodo-
vati dojenËku). »etudi je otrok rekel, da si æeli bratca ali sestrico, s tem
ni toËno vedel, kaj bo dobil in kaj bo s tem vsaj na zaËetku izgubil.
Starπi naj se poskuπajo bolje væiveti v otroka, kateremu je bilo izpodri-
njeno prvo mesto in se sedaj poËuti zapostavljenega. Ko bodo bolje ra-
zumeli otrokove razliËne poskuse, da bi pridobil starπevsko pozornost
in tesnejπi stik z njimi, mu bodo tudi bolj æeljni zadovoljiti potrebo po
odnosu takoj, ko bo to mogoËe. Starejπi otrok ima moænost kopice tre-
ningov, da se nauËi poËakati na vrsto, se nauËi pomagati in odloæiti
svojo trenutno æeljo. Vse to pa se bo nauËil le, Ëe bo ugotovil, da je res
vredno poËakati, da npr. mama najprej previje dojenËka, in se mu, kot
je obljubila, potem res posveti z vso pozornostjo. Otrok bo tako veli-
ko manj negodoval, saj bo vedel, da vam je πe vedno pomemben in si
boste zanj tudi vzeli Ëas. Aktivna interakcija z otrokom in posveËena
pozornost pa sta tudi najboljπe ≈zdravilo« za ljubosumnost. 
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Mama je v prvem letu okupirana s skrbjo za 
dojenËka, zato aktivnejπo vlogo zaËnejo prevzemati

oËetje, kar je psiholoπko najbolj primerno.

Pogosto ob prihodu novorojenËka starejπi 
otrok opazno ≈nazaduje« v razvoju.

Otrokova potreba po starπevski pozornosti 
je dejansko bolj potreba po povezanosti.
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