
Doświadczanie bliskości  między rodzicem i nastolatkiem 

 

„Bliskość”- przypomnij sobie sam: 

 

To jest doświadczenie nie zapomniane. Kiedy zapytasz się sam  siebie:  „kto mi spośród osób 

dorosłych mojej młodości pozwolił doświadczyć bliskości?”, to maluje się obraz osoby, która patrzy 

na mnie z radością,  że jestem,  i  z ciekawością, co myślę na każdy temat. Ale zupełnie nie jest 

wścibska. Nie chce mnie pochłonąć, lub przywłaszczyć sobie, lub się o mnie uzupełnić.  Jest bowiem 

zachowany pewien subtelny  dystans, który odczuwam, jako szacunek dla mojej odrębności, oraz  

uważność na moje reagowanie (głównie to  emocjonalne reagowanie, o które jestem zresztą 

dopytywana, jeśli jest  niezrozumiałe dla tego kogoś).        

Nawet, jeśli nie miało się tego doświadczenia na co dzień, raz doświadczone, pozostaje w pamięci i 

łatwo podlega procesowi przypominania, jak wszystko czego doświadczamy,  jako spełnienia. Na 

podstawie własnego  doświadczenia  można próbować opisać  warunki zachodzenia bliskości, i może 

to zrobić właściwie każdy, nie tylko psycholog. Pisząc ten artykuł korzystam więc w równej mierze z 

zapamiętanego doświadczenia osobistego niegdysiejszej nastolatki ,  z  doświadczenia rodzica  

dwóch niegdysiejszych nastolatków ,  co z  mojego doświadczenia zawodowego psychologa w 

szkole.  Bardzo lubię moją pracę z nastolatkami, zawsze kiedy obdarzą mnie zaufaniem dowiaduję 

się,  jak ważny jest dla nich rodzic ale też często nie potrafią poprosić go o to, czego potrzebują 

najbardziej, o prawdziwe wsparcie psychiczne.  Rodzice zaś wykazują z różnych powodów deficyty 

starania się o bliski kontakt z własnym dzieckiem.  Bywa, że są to proste sprawy, jak brak 

wyrażonego przez rodzica zainteresowania  sprawami nastolatka i deklarowanego czasu na 

rozmowę o tym,  czasem jednak  są to poważne zaniedbania ze strony rodzica, jak nie 

przepracowany  brak wiary we własne dziecko, czy nieprzepracowany nadmierny lęk o nie, a nawet 

niechęć .  Koszty zaniedbań rodzica, to różnorodne deficyty poczucia bliskości w tej ważnej i 

kształtującej późniejsze życie relacji.  W mojej pracy staram się więc  towarzyszyć  na co dzień 

nastolatkom i ich rodzicom  w  pokonywaniu trudności  w wyrażaniu  wzajemnych potrzeb,  w 

pokonywaniu  dystansu, który dzieli  ich od doświadczania życiodajnej bliskości…   Oto  propozycja 

warunków niezbędnych do zaistnienia  bliskości.   

Warunki  doświadczania bliskości przez nastolatka: 

1. Obecność:   

To fundamentalny warunek  bliskości  z nastolatkiem.  Obecność Jest właściwie z bliskością  tożsama, 

zwłaszcza, jeśli dodamy, że chodzi  tu o obecność „całej osoby” , a nie obecność tylko fizyczną.             

Na początku oznacza to trwanie w przytuleniu z niemowlęciem np. w sytuacji karmienia, czy jakiegoś 

przekomarzania się, kiedy dziecko może zobaczyć w naszych oczach zachwyt i czułość i odpowiedzieć  

nam tym samym. Fizycznie oczywiście dobrze żeby to była mama, która jest dużo w domu, lub oboje 

rodzice, którzy wracają po południu i już są (polecam spacer  o piątej na wał wiślany na poziomie ulicy 



Odkrytej, w Warszawie, na Tarchominie:  młode, prosto spod prysznica,  parki, tłumnie wylegają  z 

wózkami  dzidziusiów w ciepłe popołudnia, a to czule objęci, a to z przyjaciółmi zasiadają w piwnym 

ogródku  „Wodnik Szuwarek”,  a dzidziusie szczęśliwie taplają się w słońcu  ich obecności. Warto by 

tam przywieść  na badania terenowe wycieczkę hipsterów  z warszawskiego Placu Zbawiciela). 

Weekendy, wakacje to też jest czas, który można spędzać tak, aby dziecko nie było przeszkodą w 

swobodnej radości rodziców. Ogólnie, wiadomo,  różnie się w życiu układa, ale na początku z 

pewnością najważniejsze jest to miłosne spojrzenie , przytulenie i wspólny  CZAS.                                                               

Później w przypadku większych dzieci ,  obecność , to spędzanie aktywne czasu razem,  z radością i 

odprężeniem (kolacje, wakacje, gry). W ramach tej nowej jakościowo obecności dzieci pragną być 

jeszcze dodatkowo życzliwie wysłuchane, a to oznacza  CZAS dodatkowy.  U dzieci starszych,  

doświadczenie bliskości  to też  doświadczanie  obecności  wspólnej   w towarzystwie przyjaciół 

rodziców i ich rodzin, zwłaszcza rówieśników.  Dzieci odczuwają, że jesteśmy z nich dumni,  co 

sprawia, że ustawiają się w bloczkach startowych dorosłości. (Jeśli ich oczywiście nie pouczamy, 

poprawiamy i nie wstydzimy się ich zachowań przed innymi).                                                                                                                                  

Potem bliskość staje się znacznie bardziej wymagająca.  Stoi za nią nie tylko obecność fizyczna, 

obecność  aktywna,  ale dodatkowo obecność  uważna,  swoisty „coaching rodzicielski”.        

Nastolatek gorąco pragnie mieć rodzica, który sprosta jego  wymaganiom z tego obszaru. Trudność 

jednak  w tym,  że chodzi o wymagania. które nastolatek nie do końca sobie uświadamia,  a na pewno 

często nie potrafi ich wyrazić  i  nazwać.  Gdy rodzic tym  „wymaganiom” nie sprosta  nastolatek  już 

teraz poszuka bliskości poza domem.  Gra jest więc warta świeczki.                                                

Zdolność  obecności   uważnej  wobec kogoś młodszego,  nieraz przecież  głupiego i żałosnego,  jak 

nieopierzone pisklę,  jest  cechą  nie każdemu człowiekowi daną w formie łaski z nieba.  Wymaga 

bowiem  detronizacji własnej boskości,  bo z perspektywy dziecka rodzic jest bogiem. Rodzic jest 

wszechmocny (wszechwiedzący),  bo tak samo łatwo (jednym słowem, gestem) może zranić i łatwo 

może nadać wartość (zachętą, dumą z powodu osiągnięć, pobyciem razem w nieszczęściu).  I Nie 

chodzi o to,  by „bóg”  rodzic całkiem przestał być „bogiem” (jego moc też jest nastolatkowi 

potrzebna), ale by częściej przykucnął na poziomie swojego nastolata i tam, na tym poziomie  z nim 

pobywał.  (Ach jak to cudownie przebywać w obecności kochającego i wybaczającego „boga”).  

„Boska”,  uważna  obecność kochającego i wybaczającego rodzica to może najważniejszy zrąb 

poczucia własnej wartości, które stanie się latarnią morską młodego człowieka na dalekich oceanach 

jego życia (tam może,  gdzie już sama niegdysiejsza  „boskość” rodziców niewiele znaczy i  niewiele 

pomoże).         

Zauważyłam, że gdy nasi nastoletni synowie towarzyszyli nam w spotkaniach z naszymi przyjaciółmi,  

wypowiadali się błyskotliwie i odważnie, byli odprężeni. Gdy jednak uczestniczyliśmy wspólnie w 

ambitnych  wielopokoleniowych obiadach z teściami (na których odbywały się odległe od ich życia 

dyskusje),  zaczynali się bardziej kontrolować, lub po kilku zignorowanych wypowiedziach, milkli. To 

podsycana przez gospodarzy „boskość” nie zostawiała moim nastolatkom  pola do popisu.                                                                                                                                                                         

Inny przykład, nieco przewrotny:  „Moja  uczennica mająca spore trudności w nauce została przez 

matkę zapisana na zajęcia „biofeetbac” do których nie miałam przekonania. Po cyklu 10 słono 

płatnych treningów zapytałam Patrycję, czy coś się poprawiło w jej umiejętnościach uczenia się. 

Odpowiedź dziewczynki zaskoczyła mnie „Tak, to było cudowne. Nie, nie same zajęcia, były głupie,  

ale Mama była tylko dla mnie, dwa razy w tygodniu po 2 godziny!, bo korki i daleko dojazd, ale nigdy 

jeszcze tyle ze sobą nie rozmawiałyśmy. Dziękuję, że jej pani nie mówiła, że te zajęcia mi nic nie 

pomogą.” 



   

 

2. Dorosły z sercem dziecka,  albo kompetencje rodzica do nawiązania i 

utrzymania bliskości z nastolatkiem: 

 

Łaska z nieba czy umiejętność?   Chodzi mi w tym wypadku o „łaskę”  umiejętności wchodzenia  w  

relację równoległą  z  kimś pozornie głupszym,  a na pewno mniej ukształtowanym  od nas. Tak 

zachowuje się (ma taką łaskę) tylko  ktoś, kogo nazwę tu dorosłym o sercu dziecka, takim który  nie 

ma w zwyczaju produkowania  własnych  „koncepcji” na temat osoby, z którą jest w relacji,  jest 

otwarty na kontakt z tą  osobą i tego kontaktu ciekawy.  Jeśli rodzic, ma w pamięci doświadczenie 

bliskości z tego typu dorosłym,   może czerpać  wzorce dla swojej relacji z nastolatkiem.  

Ten warunek zaistnienia bliskości rodzica z nastolatkiem dotyczy przede wszystkim sposobu rozmowy 

oraz cech osoby (cech zachowania osoby), która rozmowę  inicjuje  i  dalej tą rozmowę prowadzi.  

Jeśli jesteśmy zwłaszcza w trudnych sprawach,  delikatni i uważni w rozmowie z nastolatkiem, to 

bliskość, która wcześniej  zaistniała, nie jest narażona na zniszczenie.   Co więcej jeśli rodzic dopiero 

rozpocznie taką formułę komunikacji ze swoim nastolatkiem (bo na przykład sam się do niej świeżo 

przekonał), to może „spowodować” wzajemną bliskość, nawet, jeśli nie miała ona szansy zaistnieć  

wcześniej. 

Delikatność  jak i  uważność  ucieleśnia ktoś, kogo określamy  „ dorosły człowiek o sercu dziecka”.  

Dorosły o sercu dziecka nie kręci, nie kłamie, mówi, to co widzi na własne oczy, lub, to co czuje,  nie 

ukrywa uczuć, ma  w sercu miłość większą niż lęk, i prostą  łaskawość dla drugiej osoby. Dorosły z 

sercem dziecka  ma też  zwykłą ciekawość  tej drugiej osoby, i choć jest ona młoda jeszcze,  stanowi 

dla niego wartość samą w sobie, gdyż ma swój ogląd spraw  i nie jest „moim przedłużeniem”. Jeśli 

mam gotową koncepcję na temat drugiej osoby, to mnie nie bardzo ciekawi, co ona myśli i zamierza 

zrobić, „bo wiem”!                                                                                                                                                       

 Dorosły o sercu dziecka  praktykuje refleksję na temat własnych zachowań, na temat wywieranego 

przez siebie wpływu, stara się być w tym uczciwy wobec siebie i innych.  

 Na wypadek, gdyby do pracy nad tworzeniem bliskości z nastolatkiem zabierał się rodzic, który 

wytracił na skutek trudów życia swoje serce dziecka, spróbujmy określić o czym powinien pamiętać i 

co praktykować, aby bliskość mogła zaistnieć: 

1. Praktykowanie zasad konstruktywnej komunikacji.  Cel:   PRECYZJA  i  UWAGA 

2. Praktykowanie komunikacji bez przemocy.  Cel:  UWAGA i PRECYZJA, DELIKATNOŚĆ  

3. Praktykowanie rozwoju duchowego.  Cel:   ZYSKANIE  DYSTANSU DO SWOJEJ  

WSCZECHWŁADZY 

Ad. 1. Praktykowanie przez rodzica zasad konstruktywnej komunikacji to pierwszy krok do 

tworzenia i utrzymywania  bliskości z nastolatkiem, to po prostu instrukcja obsługi tej bliskości,       

a  szczerość i otwartość,  to jej koło zamachowe. Wymieniając kolejno chodzi tu o:  mówienie z 

poziomu „ja”, powtarzanie własnymi słowami  usłyszanych treści (tym bardziej ważne, jeśli  te 



treści  nie są dla nas do końca zrozumiałe), klaryfikacje sekwencji wypowiedzi nastolatka- to 

wszystko upewnia go w przekonaniu, że jest słuchany, czyli ważny dla rodzica.  Pamiętam, jak 

trudno mi było przekonać mojego teścia, prezentującego belferski styl wypowiedzi w dyskusji , że 

nastoletni wnuk chętniej podejmie z nim polemikę, gdy usłyszy z jego ust zdanie typu:  „ja 

uważam, że młodzi nie szanują starszych”  w miejsce stwierdzenia „młodzi zupełnie dziś nie 

szanują starszych” . Ten wieloletni nauczyciel akademicki  upierał się, że „jak wygłaszam pogląd, 

to jest to oczywiste, że jest  to mój pogląd”, lecz jako nauczyciel akademicki nie potrzebował 

bliskości  ze studentami, natomiast na bliskości z wnukami naprawdę mu zależało. 

Ad. 2 „Komunikację  Bez Przemocy”, którą opisuje w swoich pracach  Mashall  B. Rosenberg  można 

sprowadzić  do  świadomej dyscypliny wypowiedzi , praktykowanej wraz z rozpoznawaniem własnych 

uczuć  i potrzeb, które za nimi stoją (potrzeb, których zaspokojenie może być zagrożone przez jakieś 

działanie drugiej osoby) , oraz praktykowanie umiejętności  opisu  rzeczywistości,  która wywołuje 

nasze zadeklarowane na początku uczucie.  Proponowany przez autora język wypowiedzi, to  język 

który  nie rani osoby,  do której się zwracamy,  i nie wzbudza też chęci rewanżu, nawet jeśli wyraża 

treści  dla niej nieprzyjemne.  Wyraża  je bowiem  jako informację  (informację, o tym co dzieje się we 

mnie w związku z tym, co ty robisz ).  Żeby było jasne:  Jeżeli  rodzic chce szybko przekazać 

nastolatkowi polecenie, lub wyrazić swoje niezadowolenie z jakiegoś powodu, to nie jest to obszar 

tworzenia bliskości.  Natomiast jeśli chce poruszyć  sporne, trudne kwestie i jednocześnie pragnie 

„nie stracić kontaktu”,  a wręcz tworzyć  ze swoim nastolatkiem  bliskość, to  powinien być uważny, 

precyzyjny,  delikatny i mieć czas.  Czas jest tu potrzebny rodzicowi po to, aby dobrać odpowiednie 

słowa, by nazwać zgodnie z prawdą własne  uczucia i potrzeby odnośnie  sytuacji, która ma stać się 

tematem rozmowy. Czas  jest potrzebny by  nie „uciekło” obu stronom  w rozmowie nic (uczucie,  

odczucie), co powoduje dyskomfort. 

 Prześledźmy jak to działa. Język pierwszej wypowiedzi rodzica: „Spotykasz się często  z Magdą i 

jednocześnie mniej się uczysz, jako rodzic,  czuję się zagubiony,  bo z jednej strony cieszę się, że się 

lubicie, a drugiej strony mam potrzebę dbania o twoją edukację, dopóki nie będziesz dorosły, dlatego  

proszę cię przedstaw swoje propozycje” lepiej „robi na bliskość” niż język drugiej : „Przestań się 

spotykać z tą dziewczyną, bo ona chce cię odciągnąć od nauki”.                      

 Język pierwszej wypowiedzi  Rosenberg nazywa  językiem serca,  gdyż   zawiera  wyrażony spory  

komponent  uczucia i potrzeb emocjonalnych.  Opanowanie umiejętności wypowiadania się w 

ten sposób  wymaga treningu,  w dodatku początkowo  ten sposób wypowiedzi wydaje się 

sztuczny w odbiorze.  Przykładowo uczniowie w mojej szkole, na zajęciach „życzliwej 

komunikacji” najpierw się buntują, ale szybko zaczyna ich bawić wyszukiwanie i nazywanie 

różnych  powodów własnej złości  na zachowania kolegów. (Dzieje się tak dlatego, że naprawdę 

doświadczają skuteczności „języka serca”).   Język drugiej wypowiedzi   nazywany jest przez 

Rosenberga „językiem szakala”, zawiera arbitralne oceny i  interpretacje i przez to nie jest 

życzliwy. Nie jest polecany jeśli chcemy stworzyć bliskość.  

 Ad. 3. Bycie dorosłym o sercu dziecka ,  oznacza czystość intencji wobec drugiej osoby:  nie 

chcemy kogoś zmienić, chcemy go poznać,  a jednocześnie uznajemy w nim  wyraźny duchowy 

wymiar, jego osobność, a nawet jego tajemnicę.  Taka  postawa  zwłaszcza  w relacji rodzica z 

nastolatkiem  wymaga rozwijania  własnej samoświadomości, oraz praktykowania rozwoju 

duchowego,  jakkolwiek  by,  górnolotnie czy prozaicznie  go rozumieć. Taką postawę  zdobywa 



się  zatem  poprzez świadomą pracę nad sobą, ale nie tylko poprzez ćwiczenie opisanych tu 

wcześniej kompetencji komunikacyjnych.  Bywa bowiem i tak, że nawet z sercem praktykowane 

umiejętności i zasady prowadzą do słownych potyczek z naszym nastolatkiem, który coraz 

bardziej nas nie lubi lub wręcz zaczyna się bać.  Może to być znak, że dusza rodzicielska jest 

zmęczona ,  bo  w działaniu  rodzica ujawniają się sprzeczne intencje.  Dbanie o rozwój własnej 

duszy  jest prawem  ale i  obowiązkiem  dorosłego, któremu  zależy na bliskości z innymi, 

zwłaszcza z własnymi dziećmi. Może to być samotny wyjazd w góry,  praktykowanie medytacji, 

rekolekcje lub nawet przegadanie trudnych kwestii z bliską i życzliwą dorosłą osobą.  Chodzi o to 

aby odlepić się od nie konstruktywnych własnych zachowań i zobaczyć szerzej relację na której 

nam zależy:  uświadomić sobie może swoje błędy, umocnić się co do sensowności  działań, które 

rzeczywiście powodują bliskość. Rozwój samoświadomości  i  własny rozwój duchowy,  to też 

przyznanie się  przed sobą do swoich lęków.  Nie rozpoznane lęki rodzica prowadzą do jego 

nadopiekuńczości i nadkontroli,  a to nie rokuje dobrze w kwestii bliskości.  Nasi synowie, ale i 

córki naszych przyjaciół  uspokajali się wewnętrznie słysząc, że korzystamy z różnych form 

samorozwoju i rozwoju duchowego, a potem komentowali  ochoczo w jakich obszarach „się 

poprawiliśmy”.     

 

3. Odwaga  ( czyli  radzenie sobie rodzica z własnym lękiem ), oraz 

odwaga cywilna:  

Kolejny warunek:  bliskość z nastolatkiem wymaga bardzo dużo ODWAGI. W myśl zasady , że „lęk jest 

złym doradcą” należy poradzić sobie z własnym lękiem, np. lękiem  „że moje dziecko będzie cierpieć”.  

Realistyczne zadanie dla rodzica,  to ten własny lęk sobie uświadamiać i pracować nad jego 

minimalizowaniem. Można to robić  w jakiejś grupie wsparcia, grupie rozwoju, grupie rozwoju 

duchowego, wszystko po to, by lęk nie blokował kontaktu z nastolatkiem, bo nie możliwa jest 

bliskość, gdy są między wami tematy tabu (bo mama, bo tata będą się martwić, zezłoszczą się). 

Przykładowe tematy tabu, o których strach informować  strachliwych rodziców to np. bycie 

izolowanym przez grupę rówieśniczą, doświadczanie przemocy,  zachowania ryzykowne (alkohol, 

narkotyki, przygodny seks), pogrążenie się w kłopotach, zaburzenia odżywiania, depresja.  Do tego, 

aby pomóc nastolatkowi  poradzić sobie z jego trudnościami potrzebna jest odwaga, której wielu 

rodziców jednak nie posiada w wystarczającym stopniu, co widać gołym okiem w praktyce szkolnej.  

Rodzice nie chcą usłyszeć prawdy o trudnościach dziecka , łudzą się że sytuacja polepszy się sama.  

Znam sytuację szóstoklasisty, któremu w szkole dokuczają koledzy, wielokrotnie sugerowałam 

konieczność socjoterapii dla chłopca, rodzice jednak  twierdzą , że jest poprawa, bo syn rzadziej 

płacze.                                                                                                                                                                    

Inny rodzaj odwagi, którego deficyt również daje się zaobserwować , to odwaga przyznania się przed 

nastolatkiem do swoich własnych błędów, odwaga przyjęcia mocnych oskarżeń odnośnie naszych 

zaniedbań wobec naszego nastolatka. Zawsze wyznawaliśmy z mężem zasadę, żeby  dzieci się nas nie 

bały (gdyż sami baliśmy  się  własnych  rodziców, jako dzieci),  i że mogą nam wszystko powiedzieć. 

Teoria teorią, ale ponieważ byliśmy rodziną dosyć hermetyczna, to „wypłata” jaka dostaliśmy od 

dorosłych już synów (ale widać w tym  jeszcze typowe zachowanie nastolatka) zaskoczyła nas  i 

przerosła  emocjonalnie.  Sytuację tą potraktowaliśmy jako impuls do rozwoju własnego, i to chyba 

najlepsze, co może zrobić rodzic w takiej sytuacji.                                                                                                         



Kolejny rodzaj odwagi po stronie rodzica wynika z potrzeby nastolatka, by  konfrontować   się z nim  

na jednym, równym  poziomie. To odwaga rezygnowania z własnej pychy dokonań rodzica , pychy 

często przecież  pokrywającej słabości i lęki, pychy puszenia się i wywyższania.                                                                                                  

Można jeszcze mówić o odwadze cywilnej (w sytuacjach nieoczekiwanych), czy odwadze wobec  

trudności,  bo  jakoś tak jest,  że nastolatek bardzo lubi mieć odważnego rodzica , może znaleźć w nim 

etos  bohatera,  nie musi szukać  wzorca  w cyberprzestrzeni.                                                                                                                                                 

Czy stąd wniosek,  że rodzic w ogóle nie może być słaby, aby być wiarygodnym, aby zaistniała 

prawdziwa bliskość ?  Nie zawsze o to chodzi, warto nawet uświadamiać nastolatkowi , że jesteśmy 

przecież ludźmi, i każdemu coś się czasem nie tak układa, jak by chciał, nie wszyscy go lubią wokół, a 

nawet ma wrogów. W ten sposób „spuszczamy nieco powietrza”  z obrazu siebie nastolatka 

(wygórowane oczekiwania), urealniamy świat, co daje uspokojenie niezbędne do życia i  ważne w 

odczuciu bliskości (stary też ma trudności, ale żyje; stary też miał trudności, ale je pokonał). Ale w 

takiej sytuacji odwaga, to zawołanie  „Damy radę!”,  którego potrzebuje młody człowiek do 

pokonania kłopotów. 

 Przykład pozytywny:  Gdy rodzice realnie obawiają się o t zw. dobre towarzystwo dla nastolatka, to 

otwartość  na zapraszanie do domu  nieraz kontrowersyjnych  kolegów i koleżanek nastolatka oraz  

praktykowanie życzliwości wobec nich, będzie pewnym aktem odwagi.  Dajemy wtedy szansę 

zarówno na realistyczny rozwój relacji, w której dobrze się czuje nasze dziecko,  jak i poznanie jego 

towarzyszy samemu. Bliskość ma szansę się pojawić, gdy staramy się życzliwie oswoić  nieznane. 

Odwaga ta to oswajanie mimo lęku, bo negatywnym przykładem pofolgowania swojemu lekowi 

przez rodzica  byłoby zachowanie odwrotne   – matka, która zapewne z lęku przed nieodpowiednim 

towarzystwem dla nastolatka, stara się mu przedstawić kolejną jego  przyjaciółkę jako niegodną 

zaufania,  jako kogoś kto chce go „wykorzystać”.  Nie ma wtedy  mowy o bliskości. 

Przykładem odważnego zachowania rodzica będzie również  poważna, spokojna i delikatna 

rozmowa, gdy nastolatek podejmuje zachowania ryzykowne i nie przewiduje konsekwencji   jakie 

mogą z nich wyniknąć. Jeśli nastolatek uczestniczy w imprezach, gdzie pojawia się alkohol,  w 

wyjazdach , podczas których może dochodzić do niekontrolowanego seksu, warto zawczasu 

zapytać go o „plan B”, aby nie żałował potem swojego zachowania. Nastolatki świetnie rozumieją 

pojęcie godności, którą można utracić a którą trudno ją odzyskać.      

Omówiłam  3 warunki według mnie niezbędne, do tego by w swojej relacji z rodzicem nastolatek 

mógł odczuć bliskość. Wyrażając się dosadnie: dopełnienie wymienionych warunków przez rodzica 

należy się nastolatkowi  „ jak psu buda”. I chociaż w mojej pracy z rodzinami widzę wielki potencjał 

do rozwoju ku bliskości i wielką radość obu stron, jeśli  bliskość się utrwala, to  jednak impuls do 

rozwoju  w dziedzinie bliskości między rodzicem i nastolatkiem najczęściej przychodzi z zewnątrz.  

Rozmawiając z dziećmi  i rodzicami, stwierdzam  istnienie  jakby  niewidzialnej ściany  między  

najbliższymi sobie osobami  i  obie strony nic z tym nie robią.  Nastolatek  ma trudność w 

przyznaniu sobie prawa to tego, że może od rodzica oczekiwać,  że mu tą bliskość umożliwi,  że się 

postara (jeśli dotąd się nie starał), ba,  w ogóle nastolatek nie wierzy, że rodzic jest w stanie się 

zaangażować dla niego.  Rodzic zaś często zatrzymuje się na granicy własnego lęku i nie podejmuje 

nawet choćby trudu  dyscyplinowania  się  w sposobie rozmowy. I tak bliskość staje się luksusem, 

tam , gdzie powinna być chlebem powszednim w relacji.           



Może dlatego  powyższy  „skrócony dekalog”  do zaistnienia bliskości  warto rozpowszechniać 

wśród rodziców i wśród nastolatków z którymi pracujemy, z którymi mamy kontakt, by kierowali 

się  nim  sami w swoich relacjach... 

    

 

Przykład  negatywny na brak odwagi do poważnej rozmowy (otwarcie tematu trudnego) z 

dzieckiem, kiedy jego zachowanie wydaje się rodzicowi zachowaniem ryzykownym :  18 latek 

poinformował rodziców, że wybiera się z  koleżanką do Włoch. Oni się z jednej strony ucieszyli, bo 

lubili tą dziewczynę. A jednocześnie wyczuli jakąś jego wątpliwość. Zamiast zaprosić go do rozmowy, 

że coś go trapi, w strachu zaczęli energiczną walkę o to by młodzi jechali z dwoma namiotami, gdyż 

„sprawy mogą wymknąć się spod kontroli”. W efekcie syn cały wyjazd był chory, miał gorączkę. Po 

powrocie odwrócił się od swoich rodziców, wcześniejsza bliskość pękła jak bańka mydlana.  

          Anna Grzegorczyk 


