
Opracowanie 
Małgorzata Rey

STRACH MA WIELKIE OCZY
Przyjrzyjmy się nimi lepiej sobie i innym

cz.1

Znaleźliśmy  się  w  sytuacji  dużego  napięcia,  niepewności,  strachu  o  siebie,  o
najbliższych. My dorośli, a u naszego boku dzieci. Mało prawdopodobne jest, żeby nawet
bardzo przez nas chronione nic nie wiedziały o zagrożeniach. Trudno się przygotować na
takie sytuacje. 

  Obserwujmy  siebie  i  dziecko.  Wsłuchajmy  się  w  to,  co  sygnalizuje.  Ważne,  żebyśmy
"usłyszeli" co czuje nawet, jeśli  nie mówi o tym głośno. Może odczuwa radość z tego, że
nareszcie jesteśmy dłużej wszyscy razem w domu, że nie chodzi do przedszkola czy szkoły.
Jednak spoglądanie na pusty plac zabaw jedynie przez okno może być przykre. Może tęskni
za dziadkami, rówieśnikami. Doświadczać może sprzecznych uczuć. Przyglądajmy się czy
pojawiły się nowe niepokojące zachowania, czy może już istniejące nasiliły się. Dajmy mu
prawo do własnych sposobów przeżywania i przestrzeń do demonstrowania tego, co czuje.
Nie zostawiajmy samego w świecie jego emocjonalnych doznań. Ono zwyczajnie może się
też bać w nieznanej sytuacji. Potrzebuje naszej obecności, siły i mądrości. 
Ma prawo od nas oczekiwać wsparcia, przyjaznej rozmowy będącej okazją do podzielenia
się przeżyciami.  Wiek dziecka będzie oczywiście czynnikiem wpływającym na jej przebieg.
Pewne zasady pozostają jednak niezmienne.

 Podczas rozmowy:

― zadbajmy o względny spokój wewnętrzny
― mów wolno,  buduj  krótkie  zdania,  dbaj  o  kontakt  wzrokowy,  bliski  kontakt

fizyczny
― ustalmy co dziecko już wie; nie łudźmy się, że dziecko nic nie rozumie z tego,

co  się  dzieje.  Ono  rzeczywiście  rozumie  inaczej,  dysponując  swoimi
doświadczeniami

― pozwólmy na wszystkie pytania, reakcje, wątpliwości, złość, lęki; zastanówmy
się jakie potrzeby pod nimi się kryją

― pomóżmy dziecku uświadomić sobie jego przeżycia, nazwać je i oswoić; "to
normalne, co teraz każdy czuje, razem sobie poradzimy"

― mówmy o faktach, nie eksponujmy przerażających danych
― wskażmy na trwające prace nad opracowaniem szczepionki,  czy sposobów

leczenia
― pokażmy, że nie musimy pozostawać bezradni, że mamy na coś wpływ, coś

od nas zależy (np. możemy pomóc słabszym)
― ustalmy  konkretne  działania,  które  możemy  podjąć  w  obecnej  sytuacji

(dokładnie myć ręce, pozostawać w domu, zadbać o sen, nawodnienie itp.);
wyjaśnij, że tak korzystamy z wiedzy naukowców, lekarzy

― zaplanujmy  działania,  które  (może  z  wykorzystaniem  nowych  technologii)
pozwolą  na możliwie  najmniejsze odczuwanie  ograniczeń (wskażmy na ich
czasowy charakter) 

― spróbujmy wypracować sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami
― ustalmy jak możemy zadbać o siebie nawzajem oraz o słabszych od nas

 


