
http://wielkamoc.eu/

Zachęcam do wejścia na poniższy link i
obejrzenia krótkiego filmiku:

https://youtu.be/p8iZzIg9yos

Mentalizowanie wymaga uruchomienia w sobie postawy bycia
życzliwie zaciekawionym drugim człowiekiem. To zastanawianie się,

zainteresowanie, otwartość na różne opcje (w opozycji do
postawy niezachwianej pewności). Podstawowym założeniem

mentalizacji jest to, że umysły są nieprzezroczyste; nie wiemy co
dzieje się w głowie drugiej osoby – możemy zgadywać, próbować

wyciągać wnioski, ale ostatecznie nie możemy tego wiedzieć.
Nasze pierwsze wrażenie na temat tego, co ktoś myśli i czuje, nie
zawsze jest trafne. Często robimy założenia dotyczące innych na

podstawie tego, jak sami się w danej chwili czujemy lub jakie
doświadczenia mieliśmy z innymi w podobnych sytuacjach. Nasz
mózg chodzi na skróty przetwarzając informacje – co jest

niekiedy bardzo pomocne! – jednak może też oznaczać pominięcie
istotnych faktów i skutkować szeregiem nieporozumień w

relacji.Brak mentalizowania, ta droga na skróty, prowadzi do wielu
porażek w relacji miedzy rodzicem, a dzieckiem. Dobrze obrazuje

to trailer wspaniałego filmu - „W głowie się nie mieści”
 (link dostępny poniżej)

 
fragment postu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

5.06.2020



"Mogę się tylko domyślić, że
miałeś/miałaś ostatnio trudny czas..."
"Wyobrażam sobie, że musiało być Ci
ciężko ostatnio"
"Wygląda na to, że to, co dzieje się
wokół Ciebie w ostatnim czasie jest
bardzo skomplikowane i może Ci być
trudno sobie z tym poradzić"
"Czy mógłbyś/mogłabyś mi opowiedzieć,
co się ostatnio działo?

Komunikacja w
rodzinie

Drodzy Państwo,
Zachęcam abyście starali się stworzyć
atmosferę otwartą i uczciwego dialogu. 
Oto propozycja zdań inicjujących rozmowę:



"W jakim jesteś nastroju?"
"Czy pozwolisz mi zrozumieć, z jakimi
trudnościami/problemami/obawami się
zmagasz?"
"Czy mógłbyś/mogłabyś pomóc mi
zrozumieć, jak na Ciebie wpłynęło...."

Jestem przy Tobie.
Jesteś dla mnie ważna/ważny
Kocham cię
Nie zostawię cię
Zaufaj mi, chcę Ci pomóc
Razem znajdziemy wyjście z tej strony

Komunikacja w
rodzinie

Drodzy Państwo,
Zachęcam abyście starali się stworzyć
atmosferę otwartą i uczciwego dialogu. 
Oto propozycja zdań inicjujących rozmowę:

co ZAWSZE warto powiedzieć swojemu
dziecku, niezależnie od naszego przekonania
jak często to robimy:



Komunikacja w
rodzinie

Model FUKO 
(Fakty, Uczucia, Konsekwencje, 
 Oczekiwania)

FAKTY "Ostatnio zauważyłem, że (opisujemy
zachowania, nie cechy np. często płaczesz
a nie jesteś płaczliwa; warto w pierwszym
kroku użyć komunikatu „JA”)

UCZUCIA "To wywołało we mnie ......" 
Przy okazji zachęcam do lektury:
https://www.edukowisko.pl/dzieciece-
emocje-piec-pulapek-w-ktore-najczesciej-
wpadamy/

KONTEKST/KONSEKWENCJE "bo myślę, że
dzieje się coś trudnego"

OCZEKIWANIA "Proszę pomóż mi zrozumieć,
co się dzieje u ciebie"



Wysłuchaj co dziecko czuje i czego
potrzebuje.
Streść punkt widzenia dziecka.
Wyraź swoje uczucia i potrzeby 
Zachęć dziecko do wspólnej "burzy
mózgów"
Zapisz wszystkie pomysły, które
wygenerujecie, nie oceniaj ich.
WSPÓLNIE zadecydujcie, które pomysły
Wam się nie podobają, które są dobre i
jak je wprowadzić w życie.

Komunikacja w
rodzinie

Wspólne szukanie rozwiązań wdraża do
konstruktywnego radzenia sobie z
trudnościami.

1.

2.
3.
4.

5.

6.



Narzędzia, które wyczytacie w różnych
pozycjach lub usłyszycie od specjalistów, nie
działają od razu. 
Jeśli na początku dziecko stawia opór - nie
zniechęcajcie się, podejmujcie próby. 
Przytulajcie dziecko i okazujcie wszystkie
pozytywne emocje w stosunku do dziecka.
Znajdźcie czas i przestrzeń na rozmowę -
nie podczas gotowania, przeglądania
telefonu.
Rozmawiajcie częściej, a krócej. Czas
koncentracji dziecka to około 15 minut.
Jeżeli widzimy, że dziecko nie chce dalej
rozmawiać to unikajmy "maglowania",
ponieważ obciąża to dziecko.
Słuchajcie BEZ  natychmiastowego radzenia,
mówienia "za moich czasów", "ja w twoim
wieku" - takie sformułowania zamykają
dialog.
Nie odwracajcie uwagi od trudnych emocji i
myśli - dajcie przestrzeń do ich okazania
przez dziecko i zaakceptuj je.

Komunikacja w
rodzinie

Drodzy Państwo,



Porozmawiać z zaufanymi osobami
Dbać o swoje przyjemności i higienę psychiczną (np.
wdrażając sposoby regulowania emocji)
Psychoedukować się - wiedza pozwala zrozumieć
funkcjonowanie dziecka
Poszukaj grupy wsparcia, warsztatów o umiejętnościah
rodzicielskich a może skontaktuj się ze specjalistą

Komunikacja w rodzinie
 
Co jeszcze może zrobić rodzic?
W gestii osoby dorosłej jest organizacja pomocy - czyli np.
regulacja sytuacji szkolnej, rozmowa z
wychowawcą/nauczycielami - czy na terenie szkoły również
zaobserwowano niepokojące zmiany w zachowaniu, wybrać
się na spotkanie do psychologa/pedagoga szkolnego lub
wybrać się na konsultację specjalistyczną (np. do Poradni
Zdrowia Psychicznego, gabinetu psychologa klinicznego lub
psychoterapeuty, do lekarza
internisty/psychiatry/neurologa).
 
Rodzic nadal pozostaje rodzicem, czyli może spędzać czas w
przyjemny sposób dla dziecka, zachęcać do
aktywności/rozwijania pasji, zapewniać o gotowości do
rozwiązania problemów i wsparcia dziecka.
 
W widocznym miejscu zawiesić numer kontaktowy do
Telefonu Zaufania, zachęcić do spotkania ze specjalistą.
 
ORODZIC POWINIEN ZADBAĆ O SIEBIE

1.
2.

3.

4.

 
Opracowano na podstawie materiałów Specjalistycznego webinara "Jak wspierać rodziców w kryzysie psychicznym
ich dziecka" organizowanego przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne



Gdzie szukać pomocy?
 

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu
psychicznego: 800 70 2222

 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 

116 111
 

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 
800 12 12 12

 
Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie

Emocjonalnym:
 116 123

 
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie

bezpieczeństwa dzieci:
 800 100 100

 
Policyjny Telefon Zaufania

800 12 02 26
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 we Wrocławiu:
717867022

 
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu 

(71) 72 21 860
 

Centrum Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu: 
(71) 796 40 85

 
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub

zdrowia: 112


