
Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

Żyjemy w czasach, w których nie zawsze łatwo jest wartościować i określać, co 

dobre, a co złe. Przeżywamy kryzys autorytetów. Jedno jest jednak pewne – relacje z 

ludźmi bliskimi powinny się tworzyć w oparciu o poczucie bezpieczeństwa, a ono z 

kolei ma ogromny związek z dzisiejszym tematem naszych rozważań: zaufaniem. 

Dlaczego warto budować je w relacji z dzieckiem? Dlaczego młodzież powinna ufać 

swoim rodzicom? 

 

 

 

 Jeśli Twoje dziecko będzie czuło, że może Ci ufać, to zbudujesz z nim stabilną 

więź, która będzie funkcjonować przez lata. To, co wzmacniane dziś, 

zaprocentuje w przyszłości więzią, w której każde z was – i dziecko i ty, będzie 

miało swoją przestrzeń do bycia sobą. I odwrotnie – droga młodzieży, jeśli 

będziecie się starać, by Wasi Rodzice darzyli Was zaufaniem – możecie się 

spodziewać, że w trudnych chwilach, kiedy wszystko wokół będzie się „sypać” – to 

właśnie ONI będą Was wspierać, szanując Wasze wybory. 

 Relacja, której podstawą jest zaufanie, opiera się przede wszystkim na 

zdrowej komunikacji. Wpływa na nią wiele czynników – od sposobu formułowania 



myśli po aktualny nastrój i stan psychofizyczny, który młodzi ludzie wyczuwają 

bardzo łatwo.  

 

Warto się do tego przygotować. Zarówno rodzice, jak i dziecko, mają prawo do 

rozmów, wtedy kiedy będzie na to najlepszy czas. Są jednak takie chwile, kiedy dziecko 

czy nastolatek potrzebuje rozmowy właśnie tu i właśnie teraz. Zupełnie jak dorosły. Dajmy 

więc sobie nawzajem przestrzeń, w której będziemy wysłuchani, zrozumiani i 

zaakceptowani.  

 

Po pierwsze - wysłuchaj 

 Stwarzaj dziecku przestrzeń do tego, by mogło się bezpiecznie podzielić 

swoim światem, emocjami, wrażeniami, przeżyciami. Zarówno swoją radością 

jak i tym, co trudne. Poczucie bezpieczeństwa dla dziecka to pewność, że je 

zrozumiesz, nie wyśmiejesz, nie zawstydzisz, nie ocenisz. Jeśli Twoje dziecko 

poczuje się w jakiś sposób zawstydzone to w naturalny sposób będzie się powoli 

oddalać bo uzna, że nie warto.  

 Unikaj komentarzy i dawania rad. A jeśli chcesz, by dziecko przyjęło Twoje rady i 

nie reagowało buntem, to przede wszystkim słuchaj. Najczęściej właśnie wtedy 

pojawiają się pytania, które dziecko kieruje do Ciebie.  

 Pamiętaj o tym, że każdy ma swój świat wewnętrzny. Zarówno ty, jak i Twoje 

dziecko. To, co dla Ciebie jest proste, dla dziecka może okazać się ogromnym 

wyzwaniem.  

Po drugie - zrozum 

 „Bardzo dobrze Cię rozumiem” - ta myśl towarzysząca rozmowie z dzieckiem 

buduje pomiędzy Wami szczególny rodzaj połączenia. Pamiętasz przeżycia z czasu 

dzieciństwa? Przypomnij sobie te wydarzenia, które były dla Ciebie wyjątkowym 

wyzwaniem. Trzeba było zmierzyć się z czymś, co było dla Ciebie trudne. 

Pamiętasz, jakie reakcje odbiorców Ci nie służyły? Takich właśnie unikaj w 

budowaniu relacji ze swoim dzieckiem. Nie stosuj tych, które zamykają relację i 

powodują, że się od siebie oddalacie.  



 To, czego doświadcza Twoje dziecko, było kiedyś również Twoim 

doświadczeniem. W innej formie, ale jednak było. Każdemu z nas towarzyszyły 

określone emocje. One są niezmienne. Różni nas tylko sposób ich przeżywania.  

 „Ja też tak mam” – to myśl, która pomaga budować relacje oparte na 

zaufaniu. Komunikat, który słyszy wówczas Twoje dziecko brzmi: Ja też 

popełniam błędy, ja też czuję, ja też sobie czasami nie radzę. I ja też tak mam. 

Twój świat był równie intensywny i pełen rozmaitych przeżyć. I teraz, jako rodzic, 

jesteś gotów okazać zrozumienie swojemu dziecku w momencie, w którym 

zrozumiesz swoje własne przeżycia.  

Po trzecie - zaakceptuj 

 Akceptacja to zgoda na aktualną sytuację. Tworzy ona miejsce do wprowadzania 

zmian lub podejmowania decyzji.  

 Słuchając swojego dziecka miej świadomość tego, że mimowolnie słuchasz 

go z poziomu swojego wewnętrznego świata. Jeśli uważasz, że przeżywanie 

stanów emocjonalnych jest bolesne, to będziesz próbował ratować swoje dziecko 

przed tymi właśnie stanami lub też możesz je bagatelizować. To, co potrzebujesz 

zrobić, to zaakceptować przeżycia swojego dziecka. Spróbuj wejść w pozycję 

neutralną, w której nie będziesz oceniać i wartościować tego, co mówi do Ciebie. 

Nie próbuj zmieniać jego stanu emocjonalnego na siłę. Nic złego mu się nie dzieje, 

kiedy przeżywa swój świat. Twoje dziecko po prostu uczy się doświadczać.  

 Uświadamiaj dziecku, że w nie wierzysz. W to, że potrafi sobie dać radę z 

wyzwaniami. Wzmacniasz tym samym jego poczucie własnej wartości oraz 

przekonanie o tym, że sobie poradzi.  

 Akceptując dziecko pokazujesz mu, że może mieć dostęp do wszystkich 

stanów wewnętrznych. Wzmacniasz w nim akceptację samego siebie. Zapewnij 

mu więc taką przestrzeń, w której będzie wiedziało, że ma prawo czuć to co czuje.  

 



                                            

Droga Młodzieży, 

Pamiętajcie, że relacje między ludźmi zawsze działają w dwie strony. Wasi Rodzice 

również byli kiedyś dziećmi, nastolatkami i borykali się z takimi samymi problemami, które 

Wy przeżywacie. Dlatego tak ważne jest, byście sobie ufali i szanowali się nawzajem. Nie 

na darmo mówi się, że „na zaufanie trzeba zapracować”. Wy, jako młodzi ludzie macie 

zaufanie swoich rodziców niejako „w prezencie”. Ale to również od Was zależy, czy nie 

nadwyrężacie tego daru. Szczera rozmowa, oparta na szacunku i akceptacji to droga do 

wzmacniania więzi i zaufania. Bo każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Być 

może czasem wydaje się Wam zupełnie inaczej, ale tak właśnie jest. Natomiast nie 

zaszkodzi, abyście razem przeanalizowali ten artykuł i zastanowili się wspólnie, czy 

właśnie w taki sposób potraficie ze sobą rozmawiać.  

Drodzy Rodzice, 

 Każda relacja oparta na zaufaniu polega na zrozumieniu i akceptacji stanów 

wewnętrznych drugiej osoby. Dzieci, gdy stają się nastolatkami, również są w stanie 

budować prawidłowe relacje z innymi, a w przyszłości stać się dorosłymi i rodzicami, 

którzy w taki właśnie sposób będą się troszczyć o swoje dzieci. Stwórzmy im więc 

przestrzeń, w której będą mogły tak właśnie funkcjonować.  Jeśli będą się z nami dzielić, 

rozmawiać, zapraszać nas do swojego „świata” - to znaczy, że jesteśmy dla nich ważni i 

mogą nam ufać. 

Życzymy samych zdrowych relacji! 

Z pozdrowieniami, 

Anna Wajman i Regina Panaś 


