
 
Aby wspierać dziecko w radzeniu
sobie z lękiem, bardzo istotne są
reakcje jego opiekuna. Opiekun

powinien być dla dziecka źródłem
spokoju, bezpieczeństwa i

umiejętności radzenia sobie z
trudnościami. 

 
"Mama mówi, że nie ma się, czego
bać, ale ja nadal się boję! Muszę
poradzić sobie sam, nie wiem, co

mam robić". 
"Jeżeli tata mówi, żebym dał spokój i

prawdziwi faceci się nie boją, a ja
nadal się boję.. . to ze mną jest coś

nie tak? Nie będę pokazywał, że się
boję, bo tata pomyśli, że nie jestem

prawdziwym facetem".

KTÓRE ODCZUWA
LĘK

W wspieraniu swojego dziecka w różnych
sytuacjach najważniejsze jest

SŁUCHANIE. Czasami pocieszając
dziecko, wysyłamy mu przeciwny
komunikat. Pokazujemy, że nie

rozumiemy jego obaw, że jego emocje są
nieistotne, a co za tym idzie - dziecko

może zacząć te emocje tłumić ("nie warto
ich pokazywać, nie ma dla nich miejsca") i
odczuwać bezsilność ("nie da się z tym nic

zrobić").

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM,

 



CZEGO NIE MÓWIĆ?

 

- Nie ma się, czego bać.
- Nie martw się.

- Nie ma w tym nic strasznego.
- Zobacz, nikt inny się nie boi, więc wszystko

jest ok.

Mówiąc to, mamy jak najlepsze intencje! W
końcu chcemy dodać naszemu dziecku odwagi,
wzmocnić je, popchnąć do działania. Niestety,

możemy sprawić, że dziecko poczuje, że
bagatelizujemy i lekceważymy jego emocje. 

 
To co mamy robić? Utwierdzać dziecka w lęku?

Nie, absolutnie nie! Słuchając go, akceptując jego
emocje i wyrażając zrozumienie, nie utwierdzamy
dziecka w lęku. Pokazujemy, że rozumiemy go, że
jesteśmy blisko i będziemy wspierać dziecko w

poradzeniu sobie z jego lękiem.



CO MÓWIĆ?

 

- Rozumiem, że jesteś przestraszony.
- Widzę, ze to trudne, przejdziemy przez to

razem.
- Każdy czasem się boi, nawet dorośli.

- Większość z nas czuje lęk, gdy robi coś
pierwszy raz. Może spróbujemy razem?

- Wyglądasz na przestraszonego, chcesz, bym
złapał Cię za rękę?

Każdy z nas ma prawo do odczuwanych emocji!
Pokazując dziecku, że widzimy i akceptujemy

jego emocje, stajemy się pomocnikami w
radzeniu sobie z trudnościami. Brak zrozumienia
i akceptacji lęku sprawia, że pokazujemy, że jest

on głupi, nie powinien istnieć, a tym samym
zamykamy drzwi do poszukiwania wspólnych
rozwiązań. Nawet jeżeli przedmiot lęku jest

nierealny, to sam lęk jest całkowicie realny! Nie
minie, kiedy powiemy: nie ma się, czego bać. 

Oczywiście, następnym krokiem jest
motywowanie dziecka do działania, do stawiania

czoła wyzwaniom i oswajanie z lękami.
Rozmawiając z dzieckiem o jego lęku, chcemy

wspólnie poszukiwać sposobów na radzenie sobie
z nim. 



TO JAK ROZMAWIAĆ Z
DZIECKIEM O JEGO

LĘKU?

 

Wysłuchaj - zrozum - zaakceptuj uczucia -
porozmawiaj o lęku - powiedz, że jesteś przy
dziecku i je wspierasz - wspólnie zaplanujcie

działanie - wzmacniaj mocne strony -
wspólnie stawiajcie czoła trudnościom,

strachom, lękom

 

Aleksandra Dzika
psycholog

 


