
Jako rodzice, stró˝e naszych dzieci staramy si´ ochro-
niç je przed ró˝norodnym z∏em tego Êwiata. A mimo
to nie jesteÊmy w stanie ochroniç ich od wszystkich
cierpieƒ. PowinniÊmy natomiast byç dla naszych dzie-
ci jak najlepszymi obroƒcami, lekarzami i nauczyciela-
mi w dobrych i z∏ych chwilach ˝ycia. Ustrze˝enie dzieci
przed powa˝nymi zranieniami, zaniedbaniem i niebez-
pieczeƒstwem stanowi naszà g∏ównà odpowiedzial-
noÊç.  OczywiÊcie jest równie˝ prawdà to, ˝e ma∏e
dzieci mogà si´ wiele nauczyç, przechodzàc przez
ró˝ne koleje losu. My, doroÊli wiemy, ˝e albo zdob´-
dà pewne umiej´tnoÊci w twardej szkole ˝ycia,
albo nie nauczà si´ ich wcale. JeÊli jakieÊ dziecko
jest trzymane „pod kloszem” po to, by zaoszcz´dziç
mu wszelkiego bólu i niebezpieczeƒstwa, to na przy-
k∏ad nigdy nie dostanie koniecznych dla zdrowia za-
strzyków, nigdy nie wybiegnie zimà na Ênieg, aby ra-
doÊnie si´ pobawiç, nigdy nie stanie twarzà w twarz
z wymagajàcym nauczycielem czy trenerem i nie nau-
czy si´ wspó∏dzia∏ania, solidnej pracy ani osiàgania
wyznaczonego celu. Chronienie dziecka przed ró˝ny-
mi sytuacjami trudnymi, z którymi powinno si´ zetk-
nàç, nie przynosi w rzeczywistoÊci ˝adnych korzyÊci.
Nie wyposa˝a go w niezb´dne umiej´tnoÊci i reakcje
na ró˝ne ˝yciowe zdarzenia. 

Z∏e rzeczy i tak si´ w ˝yciu zdarzajà. Dzieci mogà
poczuç si´ zranione, zak∏opotane, a czasem wysta-
wione na ci´˝kà prób´ przez wielkie ˝yciowe nieszcz´-
Êcia. Naszym zadaniem jest pomóc im je przetrwaç.
Po pierwsze dajmy dziecku mo˝liwoÊç poznania pod-
staw dobra i z∏a oraz tego, co istnieje pomi´dzy nimi.
Wyposa˝my dziecko w wiedz´, ˝e te z∏e chwile nie za-
wsze zjawiajà si´ z czyjejÊ winy (wypadki, kl´ski ˝y-
wio∏owe, choroba). Powiedzmy dziecku, ˝e ma prawo
czuç si´ ró˝nie, ˝e przeró˝ne doznania sà czymÊ nor-
malnym. Dziecko nie musi si´ za nie wstydziç ani si´
ich baç. Najistotniejsze jest to, by wiedzia∏o, ˝e mo˝e
porozmawiaç z nami o tym, jak si´ czuje. Zapewnij-
my je o naszej gotowoÊci s∏uchania, otwartoÊci i wspar-
ciu w ka˝dej, nawet trudnej chwili. Dzieci cz´sto bojà
sie powiedzieç rodzicom o ró˝nych sprawach, bo bo-
jà si´ naszej reakcji. DoÊç cz´sto zdarza si´ równie˝,
˝e nie chcà rodziców obcià˝aç, martwiç. A przecie˝
po to jesteÊmy, by wys∏uchaç, przytuliç, podpowiedzieç
i wspieraç. Zaczynajàc od ma∏ych rzeczy, budujmy
w dziecku zaufanie i pewnoÊç, ˝e mo˝e si´ do nas
zwróciç ze wszystkim. Nawet jeÊli sami jesteÊmy za-
k∏opotani i nie potrafimy odpowiedzieç na niektóre
pytania, powiedzmy dziecku o swoich odczuciach:
o tym, ˝e nam równie˝ jest bardzo smutno, ˝e np. ba-
bcia zmar∏a. Wtedy dowie si´, ˝e nie ono jedno
czuje si´ okropnie. Razem prze˝yjmy ˝a∏ob´ po zmar-
∏ym. JeÊli sami nie potrafimy sobie poradziç, nie wahaj-
my si´ i skorzystajmy z pomocy psychologa (o tym,
jak dzieci radzà sobie ze Êmiercià pisa∏am w kwiet-
niowym numerze Zdroju Ciechociƒskiego w 2010 r.:

http://www.ciechocinek.pl/upload/file/zdroj/2010/kwie-
cien/14-15.pdf). Przekonajmy dziecko równie˝ o tym,
˝e jest bezpieczne i kochane i ˝e ktoÊ bliski zawsze
b´dzie si´ nim opiekowa∏. JeÊli nawet coÊ si´ zmieni∏o
i nie jest ju˝ takie samo jak przedtem, nadal mo˝e byç
dobrze, nadal b´dziecie si´ wspieraç. Porozmawiaj
z dzieckiem o tym, co nale˝y robiç, ̋ eby byç codziennie
bezpiecznym i zdrowym.

Wa˝ne jest równie˝ zadbanie o to, aby nasze dzieci
zdoby∏y solidne podstawy wiedzy na temat swojego
bezpieczeƒstwa. JeÊli b´dziemy zach´caç dzieci do ro-
zmawiania, rozwinà one umiej´tnoÊci potrzebne im
do aktywnego zadbania o siebie. Nauczmy dzieci
równie˝ rozró˝niania dobrych i z∏ych tajemnic.
Dzi´ki temu zdob´dà umiej´tnoÊç w∏aÊciwego rea-
gowania. Dzieci sp´dzajà wiele czasu poza domem
i w zwiàzku z tym nie jesteÊmy w stanie byç przy nich
zawsze, aby zapewniç im bezpieczeƒstwo. Mo˝emy
jednak podaç im informacje i zach´ciç do rozmowy,
aby czu∏y, ˝e mogà swobodnie opowiadaç o swoich
tajemnicach, tych dobrych i tych niedobrych. Powie-
dzmy dziecku o tym, ̋ e „mi∏o jest mieç jakieÊ tajemnice.
JeÊli tajemnica sprawia radoÊç tobie lub komuÊ inne-
mu, wtedy jest czymÊ przyjemnym. Ale jeÊli masz jakàÊ
tajemnic´, która ci´ boli, zasmuca lub nape∏nia l´kiem
poczu∏byÊ si´ lepiej, gdybyÊ o tym powiedzia∏. Choç
mo˝e byç to trudne, trzeba zdobyç si´ na odwag´
i o tym porozmawiaç. A kiedy to zrobisz, problemy
mogà zostaç rozwiàzane.” JeÊli dziecko zdradzi nam
jakàÊ niedobrà tajemnic´, np. o tym, ˝e ktoÊ je skrzyw-
dzi∏, uderzy∏, kopnà∏, dotyka∏ w taki sposób, ˝e czu∏o
si´ nieswojo albo widzia∏o, jak starsze dzieci zabiera-
∏y m∏odszym pieniàdze w szkole - koniecznie zapewnij-
my pomoc i wsparcie. Nie obawiajmy si´ zareagowaç,
poprosiç o pomoc profesjonalistów, zg∏osiç przest´p-
stwa na policj´ czy do prokuratury. Tylko zdecydowa-
na reakcja przerwie ∏aƒcuch niepo˝àdanych zachowaƒ
bàdê ∏aƒcuch przemocy.

Nie da si´ uchroniç dziecka od wszystkich cierpieƒ
i zranieƒ. Na tym Êwiecie zdarzajà si´ czasem rzeczy
naprawd´ okropne. Bezpieczny Êwiat  dziecka mo˝e
si´ rozpaÊç, zmieciony podmuchem powa˝nej choro-
by lub wypadku, Êmierci lub rozwodu rodziców, prze-
mocy albo kl´sk ˝ywio∏owych. Mo˝emy jednak zrobiç
wiele, aby uciszyç dzieci´ce l´ki, rozjaÊniç smutne oczy
i pomóc  powróciç do zdrowia. Mo˝emy przywracaç
dzieciom pewnoÊç, ˝e sà zawsze kochane i otoczone
opiekà. Mo˝emy daç dzieciom narz´dzia do ràk, któ-
re pomogà im stawiç czo∏o najwi´kszym zmianom
i ˝yciowym przeciwnoÊciom. A nade wszystko mo˝emy
pomóc im odbudowaç wiar´ w to, ˝e ˝ycie mimo
wszystko jest dobre i wspania∏e.
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