
Złość - co się pod nią
kryje 

Złość jest jak góra lodowa. Widzimy tzn. czujemy

jej czubek, ale źródłem jest to, co znajduje się pod

powierzchnią.

Zwykle powodem złości jest wstyd, poczucie
zagrożenia, smutek, frustracja, odrzucenie,
zażenowanie, zmęczenie i wiele, wiele innych... 

Zatrzymaj się przez chwilkę nad tym co

przeczytałeś i zastanów się kiedy ostatnio

odczułeś złość i co kryło się pod jej powierzchnią?         

Złość - czym różni się od
agresji 

Złość to emocja, czyli zostaje w nas. My

decydujemy co robimy z nią dalej. Złość można

wyrazić wprost z szacunkiem do innych albo 

 zacząć rzucać przedmiotami, uderzać kogoś lub 

 obrazić się i milczeć (sic), wówczas to mogą być

różne rodzaje agresji. A agresja może być zła
zwłaszcza, gdy kogoś rani innych i prowadzi do

eskalacji konfliktu...

 

Co to jest złość

 weź głęboki oddech

 jeszcze raz zaciągnij się powietrzem

 pomyśl się jaki ma zapach

 poczuj pod stopami twardość ziemi

 rozejrzyj się wokoło policz 5 rzeczy, które

widzisz

To bardzo ważna emocja. Pełni funkcję alarmową. 

Mówi nam "uważaj ktoś chce przekroczyć twoje

granice". 

Gdy się pojawi należy otaczać siebie uważnością.

Gdy pojawi się nagła, trudna do opanowania

złość:
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Złość - dobra wiadomość

Nie da się uchronić dziecka przed złością, tak jak

przed innymi trudnymi doświadczeniami -

chorobą, bólem, konfliktem, porażką. Dlatego

podkreślić trzeba jeszcze raz złość nie jest zła. 
 Sens w tym, aby nauczyć się ją wyrażać tak, aby

była konstruktywna i nie zasłaniała potrzeb

twojego dziecka.           

Kilka sposobów poznacie na warsztatach 

Złość - ruchome piaski

Problemy rodzica są dla dziecka jak ruchome

piaski, w które się zapada. Dziecko nie potrafi
jeszcze poradzić sobie z problemami, przed
którymi staje dorosły.

Dojrzałość rodzica polega na tym, że bierze

odpowiedzialność za swoje problemy i radzi

sobie z nimi lub szuka drugiej dorosłej osoby,

która będzie w stanie go wesprzeć

Złość - chmura pod którą
żyje dziecko

Dziecko bardzo uważnie ciebie obserwuje.

Jeśli często się złościsz i nie umiesz opanować

swoich emocji to twoje dziecko zaczyna brać

odpowiedzialność za przyczynę twoich

emocji i próbuje ono przejąć cały ciężar na

siebie. Mądry rodzic potrafi rozgraniczyć

dziecku, że to są jego emocje, a nie dziecka.  

To co złości rodzica, złości i dziecko
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