CZY MOŻNA PŁAKAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z POWODU CEBULI?
Na otaczający nas świat reagujemy, wyrażając emocje. Jedna z istotnych ich funkcji najbardziej
widoczna jest już we wczesnym dzieciństwie. To właśnie dziecięce uczucia informują nas,
dorosłych, o potrzebach dziecka – zanim jeszcze nauczy się ono wyrażać je słowami. Warto
pamiętać, że nie ma złych i dobrych emocji, są tylko mniej lub bardziej akceptowane społecznie
sposoby ich wyrażania. Ponieważ dzieci poznają swoje uczucia w kontakcie z innymi ludźmi, rola
rodziców w nauce radzenia sobie z emocjonalnym chaosem jest niezastąpiona.
Małe dziecko wzywa rodziców płaczem, informując w ten sposób, że potrzebuje pomocy w
zaspokojeniu swojej potrzeby. Bliskie, pozytywne relacje, jakie tworzymy z naszym dzieckiem,
pełna poszanowania i zrozumienia komunikacja, którą stosujemy, tworzą więź emocjonalną. Jest to
fundament, który determinuje późniejszy rozwój dziecka. Nasze codzienne reakcje, sposób, w jaki
odnosimy się do naszych bliskich, stanowią pierwsze źródło wiedzy dla dziecka na temat sposobu
okazywania uczuć.
Od momentu, gdy dziecko zaczyna dumnie i o własnych siłach kroczyć przez świat, zakres jego
wpływu na otaczającą go rzeczywistość stopniowo się poszerza. Wachlarz odczuwanych przez nie
emocji wraz z wiekiem zwiększa się. Przedszkolak potrafi już nazwać swoje uczucia, jest również
bardziej świadomy emocji przeżywanych przez innych ludzi. Natomiast dwuipółlatek uważnie
przygląda się reakcjom rodziców, jest w w stanie mówić o swoich przeżyciach, ale ma jeszcze kłopot
z ich wyrażaniem.
By nasze dzieci mogły poradzić sobie z trudną sztuką „zarządzania” swoimi emocjami, powinny
czuć naszą akceptację dla wyrażania zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych uczuć.
Negatywne emocje dziecka często bywają dla nas wyzwaniem, potrzebujemy więcej czasu,
skupienia i cierpliwości, by je wyjaśnić, czasem nie od razu znamy ich przyczynę. Zdarza się, że
dziecko okazuje trudne dla niego uczucia w sposób społecznie nieakceptowalny. Pamiętajmy
jednak, że każda taka sytuacja to komunikat dla nas: „Czuję się właśnie tak!” – nie bagatelizujmy
więc przyczyn gniewu czy smutku dziecka. Postawmy się na jego miejscu i spróbujmy dotrzeć do
prawdziwej przyczyny frustracji. Gdy dziecko tupie w gniewie nogami, dajmy mu czas na
ochłonięcie, a potem zauważmy i nazwijmy jego gniew, poszukajmy razem przyczyny i wspólnego
rozwiązania. Starajmy się nazywać zarówno dziecięce, jak i swoje emocje. Podejmując częste
rozmowy na ten temat, umożliwimy dziecku zrozumienie jego własnych uczuć, a to pierwszy krok
do poradzenia sobie z nimi.
Bądźmy blisko naszych dzieci, nie chowajmy się za „obiektywem aparatu”, wejdźmy
z nimi w realny kontakt, zaangażujmy się w zabawę. Reagujmy na wysyłane przez nie sygnały i
wspierajmy w trudnej sztuce poznawania własnej osoby, tłumacząc mu zarówno otaczający świat,
jak i ogarniające nas emocje.
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