
Złośd – materiał dla rodziców i opiekunów 

Pomyślcie, proszę, przez chwilę o sylwestrowej nocy i jej kulminacyjnym punkcie – pokazie fajerwerków. 

Kiedy ich oglądanie jest dla nas najprzyjemniejsze? Wtedy, gdy jesteśmy  w bezpiecznej odległości – huk 

nie jest tak ogłuszający, a odpowiednia perspektywa ukazuje całe ich piękno. Jednak kiedy taki wybuch 

nastąpiłby niespodziewanie w naszej sypialni mógłby byd opłakany w skutkach. 

Takimi właśnie emocjonalnymi fajerwerkami są wybuchy złości. Nawet my, dorośli, nie zawsze potrafimy 

mied do swojej złości odpowiedni dystans. A co dopiero dzieci? 

Na szczęście, podobnie jak w przypadku starannie zaplanowanego pokazu pirotechnicznego, także dla 

dziecięcej emocjonalnej eksplozji możemy znaleźd bezpieczną przestrzeo. I wprawdzie nie będziemy ich 

podziwiad i oceniad w kategoriach estetycznych, ale możemy docenid ich przeżywanie jako wartośd 

wniesioną do pracy nad samoregulacją emocjonalną naszych dzieci. 

Niektórym rodzicom trafiają się dzieci ‘niewybuchowe’. Rzadko, ale jednak. Lecz jeśli nie jesteś tym 

wyjątkowym szczęściarzem to pewnie – podobnie jak większości rodziców – zdarzyło Ci się doświadczyd 

emocjonalnych pożarów wybuchających od lada iskierki (którą czasem nawet trudno zidentyfikowad). 

Może nawet Twoja pociecha złościła się tak bardzo, że wygrażała Ci pięściami albo mówiła brzydkie słowa. 

To też nic niezwykłego. To się zdarza, chod inni rodzice pewnie nie chwalili się przed Tobą takim 

doświadczeniem. Mogło to sprawid, że żyjesz w poczuciu, że tylko Tobie nie udaje się dobrze wychowad 

dziecka. Nie martw się – zapewniam Cię, że najprawdopodobniej jesteś wystarczająco dobrym rodzicem 

. Musicie tylko – razem ze swoim dzieckiem – znaleźd odpowiednie miejsce wewnątrz siebie na 

emocjonalne fajerwerki i nauczyd się je bezpiecznie obsługiwad. 

Oczywiście Twoja troska jest całkowicie zrozumiała – dziecko nie radzące sobie ze złością nie wyrośnie        

z nieakceptowanych społecznie i trudnych dla siebie zachowao tak po prostu samo z siebie. Geny, 

wrodzony temperament i procesy społecznego uczenia się mogą generowad impulsywny wzorzec 

reagowania, ale celowy i zaplanowany wpływ wychowawczy może je zmodyfikowad i ukształtowad             

w pożądaną formę.  

I tu ważna uwaga: zduszenie złości czy próby jej wyciszenia albo przekierowanie uwagi dziecka na inne 

rzeczy wydają się byd kuszącą prespektywą… lecz korzyśd z zastosowania takich rozwiązao jest tyko 

doraźna! Złośd sama w sobie jest naturalną, zdrową i potrzebną emocją. Chod nie jest przyjemna ani dla 

osoby która ją przeżywa, ani dla tych, którzy doświadczają jej wybuchu, to właśnie ta niemiła reakcja           

i zachodzące wraz z nią procesy w organizmie na poziomie układu nerwowego i hormonalnego, stanowią 

dla naszego mózgu system alarmowy – w ten sposób dowiadujemy się o problemie.  

Ciemne oblicze złości – gdy jest zbyt intensywna i wymyka się spod kontroli, gdy zostaje niewłaściwie 

ukierunkowana lub wyrażona – potrafi krzywdzid innych.  To właśnie obszar, który poprzez wysyłane 

dwiczenia będziemy przepracowywad. Będzie to zestaw metod pomagających dzieciom zrozumied złośd      

i ostudzid ją oraz reagowad we właściwy sposób. 

Cykl zadao ‘emocje – złośd’  przeprowadzi Was przez zawiłości pracy z tym trudnym uczuciem. Zapraszam! 
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