
 

Dzień 4: 
Spojrzenie na sytuację  
z perspektywy dziecka.  

Jak usłyszeć swoje dziecko? 
		 Zmiana perspektywy, patrzenie szerzej, 
otwieranie oczu i głowy, to chyba najcenniejsza 
umiejętność, którą wyniosłam z intensywnego 
szkolenia dla psychologów, pracujących w duchu 
rodzicielstwa bliskości z Agnieszką Stein. Uczyłam 

się wtedy zmieniać tę perspektywę, kwestionować to, co przyjmowałam za oczywiste, 
zamiast “wiem, wiem, wszystko rozumiem”, mówić: “ciekawe jak to jest…?”, ale także 
zadawać pytania, pokazywać nowe aspekty, wzbudzać ciekawość a przez to towarzyszyć 
rodzicom w zyskiwaniu nowej perspektywy patrzenia na swoje dzieci i codzienne sytuacje.


Jak to zrobić?
• Staram się pamiętać - w kontakcie z moimi dziećmi, ale także z rodzicami i 

nauczycielami, których wspieram - że znam tylko kawałek historii. Nie wiem 
wszystkiego i staram się nie zakładać, że wszystko rozumiem. Szukam raczej tego, 
czego w tym, co widzę nie rozumiem, nie jestem pewna.  

• Widzę więc mały kawałek i na dodatek na to, co widzę mają wpływ moje 
uświadomione lub nie przekonania. Przekonania na temat dzieci, ludzi i świata w ogóle 
można mieć bardzo różne. Część z nich będzie wspierać kontakt, porozumienie i 
relację, a inne będą ją blokować. Dla mnie szczególnie wspierające są dwa, o których 
chcę Wam opowiedzieć.  

1. Każde zachowanie dziecka ma sens - nie ma zachowań bez sensu i bez przyczyny. 
Każde służy temu, by o coś istotnego zadbać lub by dać feedback rodzicom. Jeśli 
mamy wrażenie, że jakieś zachowanie jest bezsensowne, oznacza to, że nie udało nam 
się jeszcze do tego sensu dokopać, odnaleźć go. 

2. Dziecko ma dobre intencje, robi coś bo wierzy, że mu to służy. Wybiera najlepszą z 
dostępnych sobie strategii, radzi sobie (albo sobie nie radzi). 

• Kolejna rzecz, która jest wspierająca w poszukiwaniu perspektywy dziecka to 
ciekawość. Ciekawość tego, jak ono to widzi. Co dla niego się teraz dzieje. O co chce 
zadbać. Czemu to dla niego aż takie ważne, że jest gotowe przykuć się do kaloryfera, 
by zostać przy swoim zdaniu?  

• Pomaga mi też wiedza o tym, że dzieci nie są małą wersją dorosłych, a więc że to, jak 
one różne rzeczy widzą i przeżywają będzie różne od tego, jak my dorośli byśmy mogli 
to wiedzieć albo jak moglibyśmy sobie z tym poradzić. 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