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Upravljanje s

čustvi

Čustva predstavljajo tisti del duševnosti,
s pomočjo katerega dogodkom, izkušnjam
in doživetjem pripisujemo vrednostno
noto – na njihovi podlagi dogodke
ocenjujemo kot dobre, slabe, pozitivne
ali negativne.
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O

troci običajno verjamejo, da so
določena čustva dobra (npr.
veselje, radost, umirjenost),
druga pa slaba (npr. tesnoba,
strah, žalost, jeza) in se jim zato skušajo
izogibati. Takšno pojmovanje čustev ni le
napačno, ampak tudi škodljivo. Čustva
niso ne dobra ne slaba, so le bolj prijetna
in manj prijetna. Pravilno razumevanje
čustev se začne pri sprejemanju vseh
čutenj, tudi socialno nezaželenih. Ker
ima vsako čustvo svojo funkcijo (npr. jeza
omogoči odločenost in doseganje ciljev,
žalost pomaga zavedati se izgube in
soočiti se s spremembo, strah in tesnoba
nas pripravita na nevarnost), moramo
otroke učiti razumevanja in obvladovanja čustev brez težnje po zmanjševanju
njihovega pomena (»Oh, saj ni bilo nič!«
ali »Saj ni bilo tako hudo!«). Čustva
učinkoviteje omilimo in obvladamo tako,
da jih poimenujemo oz. ubesedimo.

Čustvena inteligentnost
Gre za izraz, ki se nanaša na sposobnost
prepoznati, upravljati, nadzorovati
in izraziti čustvena
stanja sebe in
drugih ljudi. Ne
Čustvena
gre za lastnost –
gre za veščino.
inteligentnca
Čustvena intelije izraz, ki
gentnost je ključna
pri ohranjanju
se nanaša na
čustvene prožnosti
sposobnost
in odpornosti na
stres. Otroci z
prepoznati,
razvitimi strategiupravljati,
jami upravljanja z
neprijetnimi čustvi
nadzorovati in
(npr. razočaranjem
izraziti čustvena
ob porazu, žalostjo
ob izgubi, jezo ob
stanja sebe in drugih
neuspehu) se bolje
ljudi. Ne gre za
izognejo čustvenim
stiskam in lažje
lastnost – gre za
rešuje probleme.
veščino.
Če otrok ve, da je
jezen, zna uporabiti strategije za
uravnavanje jeze
(npr. si vzame nekaj časa zase, globoko
zadiha) in se uveljavi na primeren način;
če pa občutka ne zna prepoznati in poimenovati, le-ta nanj deluje destruktivno.
Nezmožnost urejanja čustev je povezana
z vedenjskimi in čustvenimi motnjami
(npr. ADHD, depresijo).

Povezanost čustev z
mislimi
Vsa čustva imajo svoj izvor v načinu
razmišljanja o dogodkih, ki se nam
zgodijo. Pogosto doživimo, da se lastnih
misli ne zavedamo – takrat govorimo o
avtomatskih mislih, ki so dobro utrjene
in naučene. Misli izhajajo iz naših temeljnih predpostavk in prepričanj o
samem sebi, drugih in svetu okoli nas, ki
povzročijo, da se na dogodke odzovemo
na različne načine – o njih razmišljamo
na pozitiven, negativen ali nevtralen način
(npr. misel »Nočejo se igrati z mano,
ker sem dolgočasen« povzroči žalost in
razočaranje ter izogibalno vedenje zaradi
neprepričanosti vase). Ker se zaradi negativnih in nekoristnih misli in prepričanj
ter t. i. »miselnih napak« slabo počutimo,
je dobro z delom na sebi ali s strokovno
pomočjo svoja prepričanja in misli ozavestiti, preveriti in spremeniti.

Čustva se mešajo in
niso črno-bela
Za otroka je pomembno, da ve, da se
čustva mešajo. Žalost in veselje npr.
sestavljata melanholično počutje ob
poslušanju prijetne glasbe, ko si v misli
prikličemo prijetne pretekle dogodke, ki
so že minili. Jeza in veselje nas navdajata, ko smo vznemirjeni in tekmovalno
naravnani. Krivdo doživljamo, ko se
v nas prepletata veselje in neugodje,
bolečino pa, ko se hkrati mešata jeza in
žalost. Kljub temu ne moremo sočasno
doživljati nasprotujočih si čustev (npr.
depresije in radosti), prav tako pa se ne
moremo počutiti srečne, če smo na enem
področju življenja izrazito nesrečni oz.
prikrajšani.
Čustva se pojavljajo na kontinuumu,
zato je dobro, da z otrokom govorimo o
razlikovanju nians čustev (npr. razlikujemo
depresijo od žalosti, žalost od otožnosti
in melanholije). Žalost in otožnost predstavljata zdrav, prilagojen odziv (npr. na
izgubo ali razočaranje zaradi neugodnega razpleta dogodkov), depresija pa
potrto razpoloženje oz. čustveno motnjo
z intenzivnimi, dlje časa trajajočimi čustvi
obupa, krivde, izgube užitka in zanimanj.
Otrok mora vedeti, da je žalost v redu
in da se vsak od nas kdaj počuti potrto.
Spomnimo ga, da je že kdaj bil žalosten
in da je tudi to minilo. Za razliko od žalosti
pa depresivni otroci in mladostniki ne

zmorejo sami obvladovati motnje in reči
»saj bo minilo«, zato potrebujejo strokovno obravnavo.

»Upravljanje« s čustvi
Da se otrok nauči nadzorovati čustva,
mora najprej spoznati, kaj sploh doživlja.
Prepoznavanje znakov vključuje opazovanje lastnega telesa in učenje povezave
čustva z obraznim izrazom, ki je v vseh
kulturah univerzalna. Otrokom lahko
pomagamo čustvo poimenovati tako,
da ga vprašamo »Na kakšen način/
kako je ta občutek žalosten?«. Šele
ko je sposoben prepoznavati pri sebi
opozorilne znake, se lahko nauči tehnik
za zmanjševanje jeze in preprečevanja
izbruhov (npr. počasno štetje do 10,
sprostitvene tehnike, kot je globoko
dihanje, tehnika »poimuj, da se pomiriš«).
Otroci imajo še posebej veliko težav pri
obvladovanju in razumevanju jeze. Veliko
otrok se je ne nauči uravnavati spontano
(prek vzora odraslih), zato jim moramo
jezo pomagati prepoznavati in uravnavati
odrasli. Pomagajmo otroku, da se zave,
kdaj preide »vrelišče« oz. kritično točko,
ko se ne more več obvladati. Veliko otrok
je še precej nestabilnih in zelo hitro
dosežejo vrelišče. Če ima otrok težave
pri opazovanju svoje jeze, moramo pri
njem krepiti zavedanje o nesprejemljivosti
vedenja s pomočjo ustreznih, doslednih
posledic.

Obvladovanje strahu in
tesnobe
Strahovi in tesnoba so poleg jeze najbolj značilen in hkrati neizogiben del
otroštva. Gre za osnovna čustva, ki jih
otrok doživlja in se z njimi spopada od
najrosnejših let dalje. Poznamo več
strategij za premagovanje strahov in razvijanje poguma, da pa jih bo otrok lahko
uporabil, mora najprej razumeti, kaj sploh
pomeni biti pogumen. Pogum pomeni, da

narediš nekaj neprijetnega ali se soočiš s
težavo oz. bolečino. Razložiti mu moramo,
da pogum ne pomeni početi kaj neumnega ali nevarnega, ker si to upaš. Pogumno je lahko že to, da ne narediš nekaj
slabega, kar drugi mislijo, da je »kul«. Da
bo otrok lažje opazoval samega sebe in
se počutil pogumnega, moramo opaziti
(biti pozorni na)
njegove dosežke pri
premagovanju strahov in mu pomagati
ozaveščati lasten
Da se otrok nauči
pogum – to ga bo
nadzorovati čustva,
vnaprej pripravilo na
bolj učinkovito spomora najprej
prijemanje s stresom
spoznati, kaj sploh
v bodoče. Pri tem
mu lahko pomagdoživlja
amo z razvijanjem
pozitivnega notranjega samogovora
(dialoga), s katerim
lahko krepi svoje vire moči ob spoprijemanju s stresom (npr. »Pojdi nazaj v svojo
sobo, kjer si se malo prej ustrašil«). Za
trud ga nagradimo in mu dajmo priznanje
za vsa dejanja, ki jih stori.
Pri učenju čustvenega samozavedanja
in izražanja je pomemben način postavljanja ciljev, ki jih prilagodimo okoliščinam
in otrokovim zmogljivostim. Doseganje
ciljev ni enostavno in mora biti postopno.
Najbolje je, da so cilji majhni, dosegljivi
in izmerljivi ter da jih postavljamo skupaj z otrokom. Doseganje ciljev bo bolj
učinkovito v vzdušju sprejemanja in topline,
ko se bo otrok počutil dovolj varnega, da
se bo začel izražati sam od sebe. Če ni
pripravljen sodelovati, mu omogočimo
zunanjo pomoč in spodbudo, da bo svoja
čustva in občutke lažje izražal. Vključimo
ga v kakšno delavnico ali mu ponudimo
pogovor z osebo oz. strokovnjakom, ki bo
čustvene veščine pri njem spodbujal na
pravi način.
mag. Ranja Salmič, univ. dipl. psih., MSc
otroška psihologinja, ustanoviteljica svetovalnice Prima pomoč
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