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Świadome nieposiadanie dzieci 

 

Posiadanie lub nieposiadanie dzieci to wybór. Świadome nieposiadanie dzieci 

oznacza, że osoba (para, bo dziecko jest owocem relacji) zna powody, dla 

których nie chce powołać do istnienia nowego człowieka. Wydaje mi się jednak, 

jako psychoterapeutce, że taki wybór (jak i wybór przeciwny tzn. posiadanie 

dzieci) niezwykle rzadko jest rzeczywiście świadomy (zazwyczaj podajemy 

całkiem rozsądne,  powody, ale dużo motywów jest ukrytych w nieświadomości). 

Nie uważam jednak, by racja była po stronie stereotypów, przedstawianych w 

kolorowych magazynach, iż powodem tym jest np. tylko wygodnictwo czy lęk 

przed utyciem. 

Myślę, że u źródeł wyboru nieposiadania dzieci leżą różnego rodzaju lęki, a 

zarazem pragnienie buntu przeciw normom społecznym, które projektują dla 

kobiety w naszym społeczeństwie bardzo określoną drogę – dawniej było to: 

wyjść za mąż i urodzić dzieci. Dziś poprzeczka została postawiona o wiele wyżej 

(tak wysoko, że dla zwykłej kobiety jest niemal nieosiągalna) – pogodzić życie 

rodzinne z karierą zawodową. 

Jakiego rodzaju lęki mogą wpływać na to, iż kobieta wybiera nieposiadanie 

dzieci? 

Lęki te można podzielić na różne kategorie. Pierwsza z nich odnosi się do 

przeszłości: to własne nie rozwiązane problemy z dzieciństwa, w relacji z 

rodzicami, ale także raniące doświadczenia z innymi ważnymi osobami, z 

partnerami.  

Druga dotyczy relacji z obecnym partnerem: na ile kobieta czuje się bezpiecznie 

z mężczyzną, z którym żyje, na ile potrafi mu zaufać – decyzja o dziecku 

wymaga zawierzenia, że partner nie odejdzie, będzie się troszczył o matkę i 

niemowlę.  

Trzecia kategoria lęków dotyczy osobistych przekonań i uczuć kobiety związanych 

z macierzyństwem. Ukształtowane zostały one w historii jej życia, także w 

poprzednich pokoleniach, ale wpływ na nie ma oczywiście cała współczesna 

kultura i środowisko, w którym żyje kobieta.  

Posiadanie dziecka może się kojarzyć (niekoniecznie świadomie) z utratą siebie, 

wyłącznej dotąd relacji z partnerem, pozycji dziecka swoich rodziców, w końcu z 

utratą wolności oraz z frustracją związaną z czasowym wycofaniem z życia 
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zawodowego. Jeśli kobieta myśli o macierzyństwie jako o ograniczeniu, 

wyrzeczeniu i utracie, a nie okazji do rozwoju swojej tożsamości, ubogaceniu 

życia we dwoje, to nie ma w tym nic dziwnego, że nie chce ona mieć potomstwa. 

Oczywiście posiadanie dziecka oznacza zarówno utratę, jak i pewien dar – nie 

każda osoba gotowa jest zgodzić się na tę utratę i nie każda chce taki dar 

przyjąć. Ważne, by każda kobieta, bez względu na powody, miała prawo 

decydować o sobie.  

Jednak warto zastanowić się dłużej, może z jakimś kompetentnym 

przewodnikiem, terapeutą, nad głębszymi powodami tej „dziecioodporności”, 

choćby z tego powodu, że kobieta może zmienić zdanie i żałować po jakimś 

czasie, że podjęła taką, a nie inną decyzję. Nie chodzi też o to, by przekonywać 

siebie czy kogoś do posiadania (lub nie-posiadania) dzieci, ale, by rozumieć jak 

najlepiej uwarunkowania tego wyboru – wtedy kobieta w pewnej mierze chroni 

siebie przed sytuacją opisaną powyżej. 
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