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Każda potrzeba wyrażana przez dziecko może uruchamiać autopilota, który wpływa na nasz sposób 

przeżywania tego, czego dziecko w danym momencie chce. To wtedy mogą odzywać się w nas zranione 

uczucia, niezaspokojone kiedyś potrzeby, tłumiony protest, smutek, tęsknota etc. Niejako pod ich 

dyktando zaczynamy wtedy działać nie odnosząc się już do potrzeb i uczuć dziecka „tu i teraz”. W takich 

momentach górę biorą nasze wrażenia: możemy czuć się bezradni, ignorowani, atakowani, bać się, że 

stracimy panowanie nad sobą, bywa, że faktycznie je tracimy… Może się to dziać w sposób dla nas 

zauważalny, np. wyraźnie odczuwamy złość, pojawiają się pewne myśli. Zdarza się i tak, że schematy 

zapisanezapisane w autopilocie uwidaczniają się w bardziej subtelny sposób – na poziomie doznań z ciała, poprzez 

nasze ruchy i mimikę. Jako rodzice różnimy się pod względem tego, która z dziecięcych potrzeb czy 

emocji włącza naszego autopilota. Niektórym trudniej radzić sobie z dziecięcym pragnieniem eksploracji, 

dla innych wyzwanie stanowi bliskość. Różne reakcje budzą w nas również emocje przeżywane przez 

dziecko.

Warto przyglądać się sobie, z łagodnością sprawdzać, czy obserwujemy jakieś specyficzne wzorce 

reagowania na sygnały płynące od dziecka. Czy odczuwamy w pewnych powtarzających się sytuacjach np. 

silne emocje (strach, smutek czy złość), doznania z ciała (mdłości, osłabienie czy pobudzenie), myśli 

(„dlaczego mi to robisz?”, „robisz to na złość”, „zaraz coś się stanie”) czy niepożądane zachowania (krzyk, 

agresja fizyczna). Taka ogólna refleksja może pomóc nam zatrzymać się na moment, wyłączyć lub 

złagodzić działanie “autopilota” i dopasować nasze reakcje do tego, co faktycznie komunikuje nam 

dziecko.

UświadomienieUświadomienie sobie tych wzorców może być pierwszym krokiem do zmiany. Czasami jednak, pomimo 

refleksji nad naszym autopilotem, trudno wprowadzić inne sposoby reagowania. W niektórych 

przypadkach bez pomocy jest to wręcz niemożliwe.  Jeżeli czujesz, że może to dotyczyć Ciebie, zachęcamy, 

porozmawiaj ze specjalistą – psychologiem, psychoterapeutą. Takie spotkania mogą ułatwić podróż 

w głąb siebie, ku większej równowadze i przełożyć się jednocześnie na bardziej radosną, przyjemną 

i spokojną przygodę w relacji w dzieckiem. 

CO SIĘ ZE MNĄ DZIEJE?

Projekt realizuje:



Próbując zrozumieć te sytuacje, warto odwołać się do wiedzy o tym, jak znaczący jest wpływ naszych 

własnych doświadczeń z dzieciństwa na kształt relacji, które budujemy z własnymi dziećmi. Związek ten 

w szczególności łatwo zaobserwować właśnie w tych momentach, kiedy działamy w pośpiechu, emocjach, 

automatycznie, nieświadomie, jakby na „autopilocie”.

NaszNasz „rodzicielski autopilot” zbudowany jest na bazie tysięcy minidoświadczeń, które gromadziliśmy 

przez lata w relacjach z własnymi rodzicami. To one tworzą nieuświadomiony program działania, który 

włącza się automatycznie i steruje większością naszych reakcji na potrzeby i emocje dzieci, szczególnie 

wtedy, gdy pojawia się stres, napięcie, wyzwania. Jeśli mamy szczęście, pamięć naszego autopilota 

wypełniona jest głównie, zapisem dobrych, łagodnych, wspierających interakcji z rodzicami, co pozwala 

nam w podobny sposób działać względem naszych pociech. Zdarza się jednak, że naszym bagażem są 

doświadczenia negatywne, związane z wrogością, strachem czy smutkiem, gdyż relacje z naszymi 

rodzicamirodzicami nie były źródłem poczucia bezpieczeństwa. Gdy historia naszego dzieciństwa obfituje w wiele 

trudnych momentów, stosunkowo łatwo nam rozpoznać, że nie działo się dobrze. Może być i tak, że to 

„niedopasowanie” rodziców do naszych potrzeb w dzieciństwie miało bardziej subtelny charakter i wtedy 

trudniej zauważać nam, że nasz autopilot uruchamia schematy 

działania, które nie zawsze przynoszą dobre skutki  dla rozwoju 

czy szczęścia dziecka.

Czasem jesteśmy świadomi, że coś przeszkadza nam funkcjonować wobec dziecka zgodnie z naszymi 

własnymi wyobrażeniami, czasem trudno nam zrozumieć, dlaczego dziecko nie zachowuje się tak, jak my 

sami byśmy chcieli. Tak czy inaczej, czujemy się źle, a wtedy coraz trudniej nam porozumieć się 

z dzieckiem. W każdym przypadku źródeł trudności możemy poszukiwać w tych wielokrotnie 

przeżywanych przez nas samych, powtarzających się niedopasowaniach reakcji opiekunów do naszych 

autentycznych potrzeb w dzieciństwie.

NagromadzenieNagromadzenie wielu momentów niedopasowania reakcji rodzica do potrzeb czy uczuć 

dziecka oraz skutki tych doświadczeń nazywamy traumą rozwojową. Nie musi zatem być 

tak, że tylko skrajnie trudne doświadczenia (jak np. przemoc fizyczna) odciskają piętno na 

naszej psychice, w tym na naszym „autopilocie rodzicielskim”.

Jako rodzice chcemy jak najlepiej dla swoich dzieci – by miały szczęśliwe życie, 

rozwijały się w optymalny sposób. Dobra relacja z dzieckiem jest dla nas – rodziców 

marzeniem, bywa też niemałym wzywaniem. Dla każdego z nas innym. Obecnie 

dużo mówi się o tym, jak wspierać dzieci w rozwoju, jesteśmy wręcz 

zasypywani poradami, instrukcjami, wskazówkami. Nie zawsze jednak 

wiedza przynosi oczekiwane wsparcie. Czasem wywołuje wręcz poczucie 

winy. Zdarza się, że codzienna opieka nad dzieckiem wyzwala trudne, 

zaskakującezaskakujące i niezrozumiałe uczucia, niezgodne z naszymi 

wyobrażeniami o rodzicielstwie, co może potęgować stres 

doświadczany przez mamę czy tatę malucha w relacji z nim.

W niniejszej broszurze chcemy zaprosić do wspólnej refleksji nad 

trudnościami w opiece nad dzieckiem i ich związkiem z naszymi 

wczesnymi doświadczeniami. Wierzymy, że spojrzenie na siebie oraz 

własne wzorce reagowania z łagodnością i empatią może przynieść ulgę, 

a także zapoczątkować pozytywne zmiany w funkcjonowaniu względem 

dziecka.

DzieciDzieci nieustanie wyrażają swoje potrzeby w bezpośredni lub pośredni sposób. 

Niektóre z nich wiążą się z poznawaniem otoczenia, samodzielnością dziecka, 

eksperymentowaniem w świecie przedmiotów (np. wspinanie się na drabinki bez pomocy rodzica czy 

głośna zabawa instrumentami). Zaspokojenie innych potrzeb wymaga szczególnej bliskości rodzica – 

zrozumienia uczuć dziecka czy ukojenia go (np. poprzez rozmowę, czuły dotyk, spojrzenie). Dla dziecka 

ważne jest, aby rodzic towarzyszył mu w różnych przeżywanych stanach związanych z zaspokajaniem 

potrzeb – zarówno tych, które wiążą się z radością, ekscytacją, jak i tych trudnych, 

bolesnych.bolesnych. Badania pokazują, że jest to podstawa budowania poczucia 

bezpieczeństwa, a co za tym idzie – prawidłowego rozwoju.

Często, pomimo tego że wiemy, jak powinniśmy działać, aby wspierać 

nasze dzieci, zaskakują nas różne trudne sytuacje i własne reakcje. 

Nagle okazuje się, że nie jesteśmy w stanie towarzyszyć dziecku 

w jego przeżyciach, nie umiemy mu pomóc zaspokoić ważnej 

potrzeby,  bo zaczyna dziać się „coś dziwnego”… Bywa, że nasze ciało 

reaguje w sposób, który nam samym wydaje się niepokojący, 

czasami obserwujemy u siebie niezrozumiałe odczucia, emocje, 

impulsy czy zachowania. Możemy w ogóle nie 

rejestrować tego, że coś się z nami dzieje…, 

gdyżgdyż działamy automatycznie. Nawet jeśli 

orientujemy się, że nasze zachowanie jest 

całkowicie sprzeczne z wcześniejszymi 

założeniami, to trudno nam je zmienić. 

Niekiedy po dłuższym czasie, np. gdy 

zaczynają pojawiać się poważniejsze 

problemy, uzmysławiamy sobie, że wcale nie 

działamy najlepiej dla naszego dziecka.działamy najlepiej dla naszego dziecka.


