
Jak wspierad dziecko (i siebie) w głębszym przeżywaniu emocji 

„Zarządzanie emocjami” jest jedną z najważniejszych lekcji do przerobienia.  

Najlepszymi zaś nauczycielami tego przedmiotu są rodzice. 

We wspieraniu dziecka w jego podróży przez własne emocje najważniejsza jest obecnośd 

bliskiej dorosłej osoby.  Zauważajmy więc te chwile, gdy dziecko przeżywa jakieś silne uczucie 

czy stan i na tyle, na ile jest to możliwe w danej sytuacji, bądźmy obecni fizycznie, 

mentalnie i emocjonalnie. Obecnośd, bez oceniania i wartościowania, to wielki prezent, 

który możemy ofiarowad swoim dzieciom. Często dorośli nie do kooca wiedzą jak 

zachowad się w takiej sytuacji. Najprościej jest po prostu opisad to, co widzimy i – 

korzystając z empatii – powiedzied co naszym zdaniem czuje teraz dziecko i dlaczego te 

uczucia się pojawiły. Nie starajmy się odwrócid uwagi dziecka od jego trudnych uczud ani 

nie bagatelizujmy ich.  Dlaczego nie warto tego robid? Ponieważ jest to ucieczka od tego, 

co ważne. Tylko stając oko w oko z tym, co się w nas dzieje, mamy szansę na zrozumienie, 

wsparcie, akceptację. Poprzez odwracanie uwagi i umniejszanie wagi problemu, wysyłamy 

dziecku komunikat: Coś jest ze mną nie tak, skoro mama nie chce, żebym płakała; Moje 

emocje są nieważne, muszę sam sobie z nimi radzid. Nie potrafię właściwie ocenid sytuacji. 

Nasze emocje są w ciele. Jeśli nauczymy się obserwowad ciało w trakcie różnych 

sytuacji, może nam byd łatwiej uświadomid sobie, co tak naprawdę przeżywamy. Dziecko 

może nie rozumied, co dzieje się z jego ciałem, szczególnie jeśli jest bardzo 

zdenerwowane. Rozmawiając o ciele, np. o tym, dlaczego płyną łzy i dlaczego boli brzuch, 

pozwalamy zrozumied mechanizmy rządzące przeżywaniem emocji. Ważne jest by nauczyć 

dzieci rozpoznawania własnych uczuć, odczytywania sygnałów ciała płynących z własnego ciała, 

mówienia o nich, wyrażania ich w sposób pozawerbalny oraz – czemu służą wszystkie powyższe 

elementy – regulowania ich.  Warto wspierad dzieci szczególnie w przechodzeniu przez trudne 

emocje –  aby nie były tłumione i aby przed nimi nie uciekad.  

Zachęcam Paostwa do pochylenia się nad tą kwestią. 
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