
 
Dzień 6: 

Szukanie alternatywnych 
rozwiązań. 

Jeśli czujesz potrzebę szukania nowych 
rozwiązań, to prawdopodobnie te, którymi 
dysponowałaś do tej pory nie Cię 
satysfakcjonują, albo też przestały nam się 

sprawdzać w danej chwili, w sytuacji kryzysu, zmiany, wyzwania. Ponieważ rozwój 
nieustannie postępuje, co sprawia, że dzieci nie są niezmienne, ale zarówno 
dzieci, my rodzice, jak i cały system rodzinny są w nieustannym procesie zmiany. 
Dlatego to, co wspiera nas dziś, może przestać być pomocne jutro. 

Zachęcam Was dziś do przyjrzenia się temu, co robimy w relacji z dziećmi z 
dystansem, trochę z lotu ptaka, żeby sprawdzić, czy odruchowo, z 
przyzwyczajenia, automatycznie nie ponawiamy wciąż strategii i zachowań, które 
nie przynoszą żadnych korzyści. Zdarza się bowiem często, że to, co nie pomaga, 
wręcz podtrzymuje problem. Zanim rozejrzymy się za nowym, pozbądźmy się 
tego, co nie działa. Niech to nie zajmuje naszego czasu, nie pakujmy w to sił, nie 
obciążajmy tym relacji. 

Dla mnie to było odkrycie, jak wiele takie przewietrzenie relacji z praktyk, które nie 
służą, nie sprawdzają się, może przynieść poprawy. Czasem, żeby było nam w 
rodzinie łatwiej, nie trzeba wcale znaleźć jakiegoś doskonałego sposobu, czasem 
wystarczy przestać robić to, co nie pomaga. Wtedy powstanie przestrzeń na 
nowe. Wtedy zrobi się miejsce na kontakt, który jest pierwszym krokiem do 
współpracy. 

Zmiana zachowań jest procesem długotrwałym i dobrze podchodzić w niej do 
siebie z łagodnością i cierpliwością. Wymaga to praktyki, ćwiczenia, prób i 
zakorzenione, automatyczne reakcje będą się nam narzucać. Ale to nic, nie chodzi 
o to, by wszystko zmienić, ale o to, by być w drodze.

Kurs online: Zbuduj współpracę ze swoim dzieckiem



Jeśli chcemy zrezygnować z jakichś zachowań, do których przywykliśmy, możemy 
sobie w tym pomóc mówiąc sobie po cichu: 

• “zatrzymam się, i sprawdzę co będzie”,  
• można policzyć do dziecięciu,  
• można wziąć kilka głębszych oddechów, 
• można zapytać siebie: “czy to pomoże?” 
• można po prostu nic nie powiedzieć i doświadczyć mocy jaka płynie z 

zatrzymania się i uszanowania drugiego człowieka. 

W dzisiejszym filmie mówię też o tym, jak zabrać się do poszukiwania nowych 
rozwiązań. Zachęcam do wysłuchania go. Nigdy nie wiemy, jak szybko uda nam 
się znaleźć rozwiązanie. Czasem to może potrwać dłużej, czasem chwyta od razu. 
Jedno sprawdza się chyba zawsze, im więcej napięcia i braku uwzględnienia 
drugiej osoby, tym trudniej o kontakt, który jest mostem, na którym buduje się 
współpraca. Dlatego, gdy ja sama mam już jasność, o co mi chodzi, pomóc może 
głęboki oddech i zainteresowanie się tym, w czym jest drugi człowiek. Pobycie z 
nim w tym, wzięcie go z tym, akceptacja, uszanowanie, uwzględnienie. Tak, jakby 
cel nie istniał.
	 



