


1.RAZEM 
Jesteście rodziną która doświadczyła krytycznej kryzysowej sytuacji. Teraz ważne 

jest, abyście byli blisko siebie tak jak jest to możliwe: powiedzcie sobie wzajemnie 

czego chcecie w sytuacji, w jakiej się znaleźliście. Jak chcecie, aby było? Wyznaczcie 

sobie krótkoterminowe cele (chcemy być rodziną, która może na siebie liczyć, chce-

my mieć własny dom i przestrzeń, chcemy chodzić do szkoły i pracy, chcemy mieć 

godzinę wieczorem dla siebie, chcemy uszanowania tego, co się stało) 

2. OSOBNO
Ten moment jest bardzo ważny i bardzo trudny - dajcie sobie prawo do przeżywa-

nia uczuć: mogą być bardzo różne, mogą to być takie uczucia, z jakimi nigdy do tej 

pory się nie spotkaliście, bo sytuacja jest wyjątkowa i niezwykła. Nie ma złych i nie-

adekwatnych uczuć. Każde uczucie ma sens. Jedyne co możemy zrobić z nimi to je 

zauważyć i poszukać dla nich jakieś formy ekspresji i wyrazu. Każdy z Was ma prawo 

przeżywać ten czas „po swojemu". 

3.MÓWIĆ I MILCZEĆ 
Możesz czuć potrzebę mówienia o tym, co się stało. Wracania do tego co się wydarzyło. 

Jeśli tak jest to rozmawiaj o tym, co czujesz -

emocje nazwane i wyrażone stają się lżejsze, 

nawet jeśli w pierwszych chwilach mówienie 

o nich jest trudne i bolesne. Pozwól sobie 

i innym mówić, pomimo bólu i łez, o tym, co 

czujesz. Możesz też czuć potrzebę 

milczenia, czasem to moment ważny bo 

układają się w obrazy i słowa. Pozwól sobie 

na to - powiedz innym, że tego właśnie po-

trzebujesz, milczenia. W pierwszych dwóch 

miesiącach po kryzysie zarówno milczenie,jak 

i mówienie są „normalnymi" reakcjami. 

W następnym tygodniach te dwa sposoby 

reagowania powinny zacząć się równoważyć. 



4. EMOCJE
Strach, stres, smutek, lęk i napięcie to naturalne konsekwencje bycia wystawionym 

na drastyczne sytuacje. Nie ma nic złego w pokazaniu swojego smutku, strachu czy 

obaw innym - możesz mówić o tym, co się stało i co to dla Ciebie znaczy. To nie 

jest dowód słabości. To normalna reakcja na nienormalną sytuację jaką jest wojna. 

Emocje wyrażone podlegają kontroli - można wówczas coś z nimi zrobić. Emocje nie-

wyrażone ciążą i uwierają jak „ziarnka na duszy". Możesz je czuć, nazywać, wyrażać 

- słowami, gestami, mową ciała, ruchem czy obrazem. Niektórzy wolą opowiadać,

inni pokazywać, inni słuchać muzyki która wyraża ich emocje, jeszcze inni rysują czy 

lepią z plasteliny coś co pozwala opisać to jak się czują. 

5. ROZMOWA Z DZIEĆMI 
Powiedz także dzieciom, co się stało w sposób zrozumiały dla nich. Nie musisz znać 

odpowiedzi na każde pytanie, które może nadejść. Dla dziecka jest ważne, że z nim 

rozmawiasz bo dzięki temu może zrozumieć, co się dzieje. Obserwuje i uczy się jak 

sobie radzić w chwilach totalnego chaosu i pomieszania. Im bardziej będziesz skupiał 

się na opisywaniu faktów (co się stało, co się dzieje teraz) i emocji z nimi związanych, 

tym łatwiej będzie mu zrozumieć, co się dzieje. 

6. RYTUAŁY CODZIENNE
Rozmawiaj o tym, czego wzajemnie potrzebujecie. Może potrzebna będzie Tobie 

i Twoim dzieciom większa niż poprzednio bliskość fizyczna, spokojny dotyk, przytulenie 

przed snem, może zrobienie 

czegoś wspólnie z innymi, może 

ma być to szczera rozmowa albo 

proste rytuały np. wymienienie 

tego co było śmieszne lub miłe 

tuż przed zaśnięciem? Ustalcie 

listę swoich sposobów, rytuałów 

na dobre poranne samopoczu-

cie i na bezpieczne zaśniecie. 



7. ZDROWIE
Dbajcie wzajemnie o swoje zdrowie i kondycję psychiczną. Znajdziecie czas na krótki 

relaks, na aktywność fizyczną - najprostszą: spacer, kilka ćwiczeń w parku. Obser-

wujcie wzajemnie zmiany zachowaniu u siebie i waszych najbliższych. Zwracajcie 

uwagę zarówno na to, co mówią, jak się czują. Jeśli tylko zauważacie coś, co Was 

niepokoi - reagujcie. Po prostu rozmawiajcie o tym. Każdy z Was jest lustrem dla 

drugiego. To pomaga się ustabilizować w tym chaosie. 

8. KOŁO WPŁYWU I LISTA
Zastanów się na co masz wpływ w swoim życiu. Wypisz wszystkie takie działania i

sprawy. Zaplanuj co chcesz robić i w miarę możliwości trzymaj się tego planu. Odha-

czaj to co już zrobiliście. Liczą się małe kroki, nawet te najmniejsze. Doceniaj się za 

to, to Wasz sposób na budowanie siły. 

9. RELACJE Z INNYMI
Utrzymuj relacje z innymi ludźmi, tymi których znasz, tymi których teraz poznajesz. 

Nawet te najprostsze - mówi dzień dobry, pytaj o samopoczucie, rozmawiaj o tym 

co jest teraz. Bycie w grupie, przynależenie do grupy pomaga czuć się bezpieczniej. 

Ty możesz pomóc swoją obecnością, rozmową, jak i inni mogą Ci pomóc. Powiedz im 

czego od nich oczekujesz - jeśli oferują pomoc, skorzystaj z niej. Jeśli potrzebujesz 

pomocy - powiedz o tym! 

10. AKCEPTACJA SIEBIE 
To nie jest czas na rozważanie i podważanie swoich decyzji - podjęliście jedyną możli-

wą decyzje w tym trudnym czasie. To inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo - dla 

Ciebie i Twoich dzieci a także dla tych, którzy zostali walczyć. Każdy ma swoje zadania. 



Inwestycja w ustabilizowanie się w miejscu w którym przebywasz lub szukanie czegoś 

co będzie optymalnym docelowym miejscem pobytu czy zaangażowanie się w pracę 

lub edukację jest tym co możesz teraz zrobić. To tez jest forma walki o bezpieczeństwo. 

11. GRUPY WSPARCIA
Korzystajcie z grup wsparcia. Możesz w nich uczestniczyć sam lub razem z najbliż-

szymi, w zależności od potrzeby. To naturalny sposób budowania odporności. 

12. POMOC SPECJALISTYCZNA

Sięgnijcie po pomoc specjalistyczną dla siebie. Czasem pomoc specjalisty połączo-

na ze wsparciem grupy przynosi największe korzyści. W jakich momentach pomoc 

specjalistyczna jest potrzebna? Kiedy Ty lub ktoś z Twojej rodziny odczuwa niepokój, 

napięcie utrzymujące się na poziomie utrudniającym funkcjonowanie, kiedy męczą 

Was koszary senne, macie różne dolegliwości somatyczne, trudno się skoncentro-

wać, trudno zacząć dzień bo odczuwacie obniżone napięcie i stale uciekacie myślami 

do tego co było lub zamartwiacie się tym co będzie. U dzieci szczególnie niepokojące 

się trudności z adaptacją (np. słabsza uwaga i pamięć w szkole lub koszmary nocne, 

moczenie się lub trudności z zasypianiem) 

13. UŚMIECH
Znajdźcie nawet drobny powód do uśmiechu każdego dnia. To co się stało jest trudne 

do zaakceptowania i zrozumienia, jest niezasłużonym cierpieniem. Jednakże ważne 

jest jak je znosicie - stało się coś co zmieniło Wasze życie, ale i może sprawiło, że 

spojrzycie na nie inaczej. Nie traćcie wiary w to, że wasze życie ma sens. 



14. CIĄGŁOŚĆ
Dbajcie o ciągłość tego, co znajome dla was i dla dzieci. Może to być ustalony wcze-

śniej plan zajęć, jakaś potrawa, chodzenie na spacery, regularne zajęcia. Pozwoli to 

Wam oswoić się z niezwykłością tego, co się stało i siłą stresu, z jakim przyszło Wam 

się zmierzyć. 

15. POWTARZANIE
Niejednokrotnie trzeba będzie powtarzać dzieciom już raz przekazane informacje 

i zapewnienia. To normalne. Powtarzajcie sobie np. ,,Jesteśmy razem", ,,jesteśmy teraz 

bezpieczni". Szukajcie zabaw rozładowujących napięcie dla swoich dzieci - plastelina, 

piłka, skakanka, bieganie, rzucanie poduszką, śpiewanie. Ustalcie strukturę dnia i jej 

się trzymajcie. Informacje o wojnie ograniczajcie dzieciom do minimum, natomiast 

bądź gotowa odpowiadać na pytanie. To dobrze, że dziecko je zadaje. 



Telefon najbliższej Poradni Zdrowia Psychicznego: ...................................................... . 

Telefon Zaufania: .......................................................................................................... . 

Telefon psychologa/ terapeuty: ................................................................................. . 

Inne ważne telefony: ...................................................................................................... . 



Poradnik „15 kroków do odzyskania równowagi” został wydany wspól-
nie przez Centrum Terapii Dialog i Polskie Towarzystwo Terapii EMDR.

Centrum Terapii Dialog to specjalistyczna przychodnia psychiatryczno -psy-
chologiczna, która łączy siły ponad 250 doświadczonych specjalistów – lekarzy 
psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów – aby dokładnie diagnozować, 
profesjonalnie pomagać i leczyć.

Więcej na: www.psychiatrzy.warszawa.pl

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR zrzesza terapeutów i psychoterapeutów 
zawiązanych z rozwojem i upowszechnianiem podejścia terapeutycznego 
EMDR w Polsce. Prowadzi szkolenia, superwizje, wydaje książki związane 
z tematyką EMDR.

Więcej na: www.emdr.org




