
Jak rozmawiać z dziećmi w czasie zagrożenia? 

 

Czasami w życiu spadają na nas niespodziewane zdarzenia, informacje, okoliczności. 

Nie mamy wpływu na to, co nas spotyka, na to co do nas przychodzi... 

Jednak zawsze mamy wpływ na swój stosunek do tego, co życie nam przynosi. 

W historii mamy wiele przykładów na to, jak różnie jednostki reagowały na spotykające je 

okoliczności, czasem tragiczne. 

Przykładem niezwykłej osoby, która doświadczyła w życiu tragedii, był Viktor Frankl, austriacki 

psychiatra, więzieo obozów koncentracyjnych.  Napisał on “Człowiekowi można odebrad 

wszystko prócz jednego: ostatniej ludzkiej wolności - wyboru postawy w określonych 

okolicznościach, wyboru własnej drogi”. 

Wszyscy teraz stawiamy sobie wiele pytao, zastanawiamy się, co prawdziwie jest ważne? 

Nagle wielu z Paostwa dostało okazję do spędzenia większej ilości czasu z bliskimi,  

a szczególnie z dziedmi. 

Może to byd czas niezwykły, czas pytao, czas poszukiwania odpowiedzi …, nie oszukujmy się, 

na wiele pytao nie znajdziemy odpowiedzi. Są i takie, na które odpowiedzi po prostu nie ma. 

Nie bójcie się Paostwo czasu odosobnienia i bliskości z Waszymi dziedmi, paradoksalnie może 

to byd czas największej intymności i czułości, jaką mieliście do tej pory. W zabieganiu,  

w powodzi spraw koniecznych, w przymusie, w obowiązku nie widzimy często siebie wzajem, 

a już na pewno nie słyszymy siebie. Wszystko wydaje się oczywiste, jasne, świadome. 

Jesteśmy pewni, że nasze dzieci wiedzą, że je kochamy, że są naszą radością. W naszych 

gabinetach sprawy nie są już takie klarowne. Dzieci skarżą się, że nie czują miłości rodziców, 

że nie macie Paostwo dla nich czasu, cierpliwości, uważności. 

Uważnośd, to bardzo ważny stan umysłu człowieka, to stan obecności, otwartości na tego i na 

to, co jest inne, nowe... 

Nasze dzieci są właśnie inne, one nie są nami, nie myślą w ten sposób co my, one potrzebują 

uważności z naszej strony, tego byśmy zainteresowali, zaciekawili się nimi. Byśmy próbowali 

słuchad, chwytad, rozumied ich uczucia, emocje. Szczególnie teraz w czasie zagrożenia. 

Zatem, jak rozmawiad teraz z dziedmi? 

Przede wszystkim, nie bad się tych rozmów, nie bad się pytao dzieci. Zapewniam Paostwa,  

że nie musicie znad odpowiedzi na wiele pytao, nie musicie byd wszechmocni. Dojrzałe 

rodzicielstwo kojarzy się nam z byciem kompetentnym, radzącym sobie z każdą sytuacją 

życiową, byciem zaradnym i sprawczym. I jest to jeden z bardziej niszczących dobre relacje  

z dziedmi stereotypów. Takim rodzicem NIKT z nas nie jest, nikt nie może byd. Jako byt ludzki 

jesteśmy ograniczeni, nie mamy odpowiedzi na wiele pytao, często czujemy się bezradni, 

bezsilni... Jednak tę niemoc przykrywamy, maskujemy często złością, irytacją.  Te dwie emocje 

są najczęściej wyrazem zagubienia i bezradności, do których w społeczeostwie sukcesu 

uzależnionym od wizerunku, nie potrafimy się przyznad. Smutne jest to, że najbardziej 



kreujemy się na istoty nieomylne, sprawcze przy naszych dzieciach i partnerach. Jest to 

efektem lęku, że “słabi” zostaniemy odrzuceni, zawstydzeni i sprawimy, że nasze dzieci będą 

się bad. Jest dokładnie odwrotnie, nasze dzieci boja się bardziej, kiedy widzą nas wiecznie 

sprawczych. To zasiew w nich obawę, ze one nie będą umiały byd takie w przyszłości. 

Jest piękne powiedzenie, że prawdziwa moc ze słabości się bierze. 

Mamy prawo do bezradności, do niewiedzy..., to nie jest słabośd! 

Trzeba wielkiej odwagi do tego, żeby się przyznad, że naprawdę jest wiele rzeczy, których nie 

wiemy, wiele których nie rozumiemy... 

Czas epidemii koronawirusa jest czasem konfrontacji z naszymi niemocami i weryfikacji naszej 

dotychczasowej wiedzy. Nikt z nas nie był przygotowany na takie wydarzenia. Wszyscy 

musimy byd elastyczni, uważni i gotowi na zmiany. 

Nikt z nas nie wie, w jakim kierunku sprawy się potoczą, ale jedno jest pewne - mamy wpływ 

na swój stosunek do wydarzeo. Czujemy się bezradni wobec tego, co poza nami, ale nasze 

wnętrza to przestrzeo, gdzie możemy pielęgnowad otwartośd, czujnośd, czułośd na innego 

człowieka..., szczególnie słabszego od nas. Nie bójmy się mówid dzieciom, że nie wiemy,  

co będzie, ale wiemy jedno, że je KOCHAMY, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, by siebie 

i je chronid. Dlaczego w tej kolejności? To tak, jak w instrukcji bezpiecznego lądowania  

w samolocie..., osłabiony rodzic na pewno nie pomoże swojemu dziecku. Zatem drodzy 

Paostwo to Wasz obowiązek wynikający z miłości, żeby zadbad o swoje zdrowie i swoim 

przykładem zachęcad dzieci. Pamiętajcie, że dzieci nie kształtujemy tym, co do nich mówimy, 

ale tym co i jak robimy.  Zachęcam do bliskości, do intymności, do zaciekawienia się własnymi 

dziedmi. Słuchajcie ich Paostwo, akceptujcie ich uczucia, nie zaprzeczajcie im, jakkolwiek 

wydają się Wam trudne. Ważne, żeby dzieci mówiły. To co jest wypowiedziane i wychodzi  

z dziecka mniej straszy, sprawia, że dzieci mają mniej lęku. A stan naszych ciał bez lęku  

i strachu jest stanem lepszej odporności, układ immunologiczny jest wtedy wydajniejszy. 

Wszelkie patogeny nie mają wtedy do nas łatwego dostępu. 

Zatem drodzy Paostwo - zróbmy wszystko, by nie pozwolid strachowi wejśd do przestrzeni 

naszego serca, tylko postawą uważności, akceptacji wszelkich emocji, które w nas się 

pojawiają możemy pracowad nad naszą odpornością i dobrostanem naszych dzieci. Lęk 

podpowiada, że musimy znad wszystkie scenariusze, wszystkie rozwiązania...   

A to jest czas utraty iluzji, że kontrolujemy nasze życie. Okazuje się, że to Życie kontroluje 

nas!! 

Pozwólmy sobie wykorzystad tez czas na zaprzyjaznienie się z naszymi dziedmi. Mamy czas, by 

dowiedzied się KIM one są, o czym marzą, czego im brakuje do pełni radości? Zobaczycie 

Paostwo, że najczęściej brakuje dzieciom WAS... Waszej obecności i prawdziwej uważności na 

to, KIM Wasze dzieci.  Dajcie im po prostu siebie i swój czas, którego nie żałowaliście nigdy 

pracy i wielu zbędnym rzeczom, które teraz wydają się mało istotne. 

 

Donata Kaczkowska - psycholog 


