NAJLEPSZE TEKSTY

PSYCHOLOGIA
DLA RODZICÓW

Trudne rozmowy
z DZIEĆMI

28

42

84

38

INDEKS 410837
cena 15,99 zł
(w tym 8% VAT)
Wydanie specjalne
„Wysokich Obcasów”
nr 2/2022

30

Złość jest
potrzebna
– dziecko
musi walczyć
o swoje
Edukacja
seksualna
po francusku
i holendersku
Anoreksja,
choroba
ambitnych
nastolatek
Kumpel
czy autorytet.
Jakim rodzicem być?
Kiedy iść
z dzieckiem
do psychologa

OD REDAKCJI

Bożena Głodkowska
redaktorka

Nie uciekajmy
od rozmowy
amo, a co byśmy spakowały do reklamówki, gdybyśmy nagle musiały uciekać z domu? – zapytała moją znajomą jej zaniepokojona córka Zosia, gdy zaczęła się wojna w Ukrainie, a do Polski
ruszyła fala uchodźców. Wielu z nich za cały bagaż miało właśnie tę reklamówkę.
– Trochę spanikowałam – przyznaje mama Zosi. – No bo co odpowiedzieć siedmiolatce,
żeby jej jeszcze bardziej nie wystraszyć? I zdając sobie sprawę, że stąpam po kruchym lodzie,
powiedziałam: „Wiesz, myślę, że do tego nie dojdzie, ale może razem się zastanowimy? Co chciałabyś do
niej włożyć?”. O dziwo, kiedy już się „myślowo” spakowałyśmy, Zośka się uspokoiła. Tak jakby uznała, że
jesteśmy gotowe na najgorsze i że razem damy sobie radę.
Znajoma trafiła w sedno, co potwierdza w rozmowie Paweł Droździak (s. 16): „Świadomość, że jest się
przygotowanym do kryzysowej sytuacji, jest lepsza niż tkwienie w niejasnych zapewnieniach, że będzie dobrze, ale właściwie – nie wiemy jak”. I dotyczy to nie tylko wojny, która tak mocno szarpie emocje zarówno
dzieci, jak i nas, dorosłych, ale wszelkiego rodzaju kryzysów.
Dlatego kwestia, jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, będzie zawsze aktualna. Ktoś bliski choruje,
ktoś umiera, gdzieś wydarza się katastrofa, jakieś dziecko doświadcza przemocy, coś niepokojącego dzieje
się w szkole. Pojawiają się pytania, nawet te niewypowiedziane na głos, czające się w dziecięcych oczach.
Bo jak mówi jedna z naszych rozmówczyń, Agata Paszowska-Mikuła, „dzieci są emocjonalnymi barometrami. Doskonale wyczuwają, że coś niedobrego wisi w powietrzu” (s. 12).
Dzieci patrzą, słuchają i wiedzą. Nie lekceważmy więc ich lęków i nie uciekajmy od żadnego – dla nas choćby i błahego – tematu, który wymaga rozmowy, wytłumaczenia albo po prostu przytulenia i potwierdzenia:
„razem damy sobie radę”. Nie udawajmy, że nic się nie dzieje. Uważnie obserwujmy wskazania tych niezwykle
czułych emocjonalnych barometrów reagujących na każde wahnięcie w atmosferze. +

M

więcej o trudnych rozmowach z dziećmi, wychowaniu oraz cieniach i blaskach rodzicielstwa znajdziecie na stronie:
wysokieobcasy.pl/bycrodzicem
Możecie też podzielić się swoimi opiniami i doświadczeniami. Na wasze listy czekamy pod adresem:
bycrodzicem@wysokieobcasy.pl
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