
 

Lekcja 7: 
Duet: złość i poczucie winy.

Jak zadbać o siebie i dziecko?

Zdarza się tak, że mimo włożonego wysiłku, by pozostać w 
równowadze, albo całkiem z zaskoczenia - dla dziecka i dla nas - sięgamy 
granic swoich możliwości i wybuchamy. Czujemy jak złość nadciąga i 
zamiast w porę próbować ją łagodzić, bardziej lub mniej świadomie, idziemy 
za obietnicą rozładowania napięcia. 

 
Co robić, gdy zdarzy nam się wybuchnąć?

Kiedy dzieci doświadczają takiego wybuchu, doświadczają zerwania 
więzi, tracą poczucie bezpieczeństwa i często są gotowe wziąć 
odpowiedzialność za nasze reakcje na siebie. Więź zerwana przez złość, 
potrzebuje odbudowania. Dlatego bardzo cenne jest podjęcie działań, które 
przywrócą równowagę i bliskość. Naprawa relacji wymaga nawiązania 
kontaktu z dzieckiem, ale nie od razu jesteśmy do tego gotowi. Dan Siegel w 
książce „Świadome rodzicielstwo” podpowiada, że najpierw lepiej się 
wyciszyć. Będąc dalej w złości, nie uda się pojednać z dzieckiem. Dopiero 
gdy uda nam się uzyskać spokój i równowagę warto odbudowywać kontakt z 
dzieckiem. Pierwsze, z czym zwykle przychodzi się rodzicowi zmierzyć, to 
fala poczucia winy i niezadowolenia z siebie oraz niepokoju: “Czemu tak 
zrobiłem?” myślimy, “Jakie to będzie miało konsekwencje?”, “jak to świadczy 
o mnie, jako o rodzicu?”. W tym poczuciu winy można łatwo ugrzęznąć. Ono 
może też prowokować jeszcze silniejszą złość na dziecko, złość 
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spowodowaną tym, jak paskudnie się czujemy. Pytaliście w ankietach, jak 
poradzić sobie z tym poczuciem winy, słabości, małości, porażki. 

Pomaga świadoma decyzja zamiany obwiniania się na 
odpowiedzialność. Pomaga wyczytanie tego, co to poczucie winy chce nam 
powiedzieć: „Nie jestem zadowolona z tego, co się wydarzyło, nie tego bym 
chciała”. Równocześnie patrzę na siebie z łagodnością, pamiętając, że 
wybrałam najlepiej, jak potrafiłam w danej chwili, wybrałam z dostępnych mi 
opcji. Jak tak spojrzę na sprawę, mam możliwość przyjrzenia się sytuacji na 
zimno i sprawdzenia, co mogę następnym razem zrobić inaczej, by to się nie 
powtórzyło. Co mnie doprowadziło do tego miejsca? Jaka myśl? Jaki 
podkład? Z czym było mi tak trudno? Gdzie był ten moment, w którym 
mogłam się zatrzymać? Jakie doświadczenia z przeszłości, mogły wywołać 
moją reakcję? Siegel pisze zdanie, które wydaje mi się bardzo wspierające: 
„Najtrudniejsze chwile i wyzwania rodzicielstwa nie muszą stanowić dla 
ciebie tylko obciążenia - mogą być także okazją do nauki i rozwoju. 
Nieporozumienia i pojednania pozwalają nam budować wewnętrzną siłę 
oraz bliskość w relacji”.

Jak dojdę do równowagi, mogą wziąć odpowiedzialność za swój 
wybuch wobec dziecka. To jedna z tych rzeczy, które najmocniej neutralizują 
konsekwencje trudnej sytuacji. Dziecko odczuwa wtedy ulgę, uczy się też, 
że rodzicowi nie zawsze wszystko się udaje, ale że dąży on do 
odbudowania relacji. Dostaje informację, że to, co się dzieje w relacji wcale 
nie musi być o nim - a może być o tym, czego doświadcza druga osoba. 

Co to oznacza wziąć odpowiedzialność za swoją złość? 
Oznacza to odkleić złość od dziecka, potraktować jako historię o sobie. Można 

powiedzieć to głośno: 

„Było mi bardzo trudno i teraz widzę, że zareagowałam nie tak, jakbym chciała”. 

„Widzę, że Cię to zraniło/przestraszyło/zasmuciło. Nie udała mi się ta rozmowa”

“Krzyknęłam w złości. Teraz widzę, jak Ci z tym trudno. Chcę Cię wesprzeć.”

„Zarówno dzieciom jak i dorosłym puszczają czasem nerwy. Wtedy łatwo zrobić 

coś, czego się później żałuje”


