
6 zasad budujących poczucie bezpieczeństwa 

 

Poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania          

dziecka. Rodzice w trosce o bezpieczeństwo montują barierkę przy schodach dla           

raczkujących pociech i zakładają kask na głowy kilkulatków na rowerach. Ale poczucie            

bezpieczeństwa opiera się na wewnętrznym przekonaniu dziecka i nie jest związane z            

żadnymi zabezpieczeniami. Poniżej przedstawiam sześć filarów budujących poczucie        

bezpieczeństwa. 

 

● Bezwarunkowa miłość 

Bezwarunkowa miłość jest czymś oczywistym między rodzicem, a dzieckiem. Wyróżnia          

je troska i brak agresji, również tej słownej. Ważnym czynnikiem jest świadomość dziecka,             

że jest kochane przez rodziców, nawet gdy są zdenerwowani. Dziecko powinno być            

zapewniane o tym, że jest kochane. A także o tym, że jego złe zachowanie nie może go                

pozbawić miłości rodziców. Jesper Juul, duński terapeuta i autor wielu książek o            

wychowaniu i rodzicielstwie, powiedział, że „dziecko, które jest źle traktowane nie przestaje            

kochać rodziców. Przestaje kochać siebie”. 

● Stabilność 

Stałe nawyki, codzienna rutyna, przewidywalność schematów dnia i tygodnia jest          

bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa, również osób dorosłych. Dotrzymywanie         

obietnic wzmaga zaufanie dziecka, a stałe miejsce zamieszkania pozwala stworzyć          

bezpieczne miejsce, dom do którego wracamy, gdzie czujemy się szczęśliwi.  

● Czułość  

Czułość okazujemy dzieciom poprzez codzienne przytulanie, głaskanie, drobne czułe         

gesty dnia codziennego. Bliskość fizyczna wzmaga tą emocjonalną. Przytulamy się, gdy           

świętujemy małe zwycięstwa oraz gdy się pocieszamy. Uczymy w ten sposób empatii i             

okazujemy wsparcie. 

● Spokój 

Niemożliwe jest czuć się bezpiecznie w domu, w którym kłótnie przeważają nad            

rozmowami, członkowie rodziny są wobec siebie agresywni i źle się traktują. Spokój to             

również cisza przy odrabianiu lekcji oraz chwila dla siebie, gdy dziecko chce odpocząć.  

● Komfort  

Ciepłe i przytulne miejsce do spania, miejsce do zabawy i nauki, zaspokojenie wszystkich             

potrzeb fizjologicznych – to sprawia, że czujemy się komfortowo.  

● Słowa 

Każdy zna trzy magiczne słowa: „proszę, dziękuję, przepraszam”. Ale zdania, które niosą            

za sobą poczucie szczęścia i bezpieczeństwa to: „Kocham Cię”, „Jestem przy Tobie”, „Zależy             

mi na Tobie”, „Jesteś dla mnie ważny”. Każde z nich, wypowiedziane szczerze, z głębi serca               

utwierdza dziecko, że jest kochane i zadbane.  

 

Przypomina, że jestem do dyspozycji dzieci i rodziców.  

B.Palej 


