
Wstyd - jak następuje
jego patologizacja?

Rodzic pełni rolę regulatora emocji dziecka. Jeśli

dziecko przewróci się, odniesie porażkę, płacze,

innymi słowy jest w trudnej adekwatnie do
wieku rozwojowego sytuacji, to rodzic uczy je

właściwie reagować. Uczy je poprzez własną,

adekwatną reakcję - to ma działanie kojące i
uczące regulować emocje.   

Wstyd - czym różni się od
poczucia winy

Wstyd odcina nam drogę do naprawy. Trudno

nam jest coś z tym zrobić, czujemy się skrępowani,

pojawiają się karzące myśli o sobie.

Kiedy czujemy winę chcemy coś naprawić 

i najczęściej wiemy jak to możemy zrobić, bo

wiemy, gdzie popełniliśmy błąd. 

W poczuciu winy koncentrujemy się na sytuacji. 
Odczuwając wstyd koncentrujemy się na JA-ZŁY.. 

dlaczego wstyd jest
wstydliwy? 

Wstyd jest pierwotną emocją.  Pojawia się

bezpośrednio po wystąpieniu bodźca. Można

odczuwać go chronicznie, zwłaszcza po bardzo

trudnych doświadczeniach w dzieciństwie. 

We wstydzie nie tyle chodzi o to, że coś źle

zrobiliśmy, ale o to, że jesteśmy źli jako człowiek.

Skoro coś dotyczy całość, trudno nam to zmienić. 
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Wstyd - jak rozmawiać

nazwij właściwie emocje dziecka

upewnij się, że właściwie nazwałeś

powiedz, że rozumiesz i akceptujesz to co

czuje

wyjaśnij jak można z tego wyjść lub sam

"przyklej plasterek"

powiedz, że kochasz, bo to jest niezmienne
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Kilka sposobów poznacie na warsztatach 

Wstyd - jestem zły

Dziecko nie ma wytworzonej w pełni tożsamości.

Oznacza to, że nie odróżnia siebie od swoich

rodziców - co jest moje, a co innych - np. myśli,

poglądy, uczucia

Potrzebuje być w relacji z osobą, która czuje i

rozumie. 

Jeśli nie ma takiej osoby to interpretuje

krzywdzące zachowanie rodzica, jako właściwą
karę za to, że jest złe i się tego wstydzi.

Wstyd - dostrojenie do
dziecka

Dziecko bardzo uważnie ciebie obserwuje.

Jeśli nie umiesz dawać spokoju ukojenia i

zrozumienia w odpowiedzi na emocje

dziecka, to twoje dziecko zaczyna być w

chaosie poznawczym. Jedno widzi u ciebie,
drugie czuje w sobie. 
Emocje, które Tobie pokazuje to sygnał -

mamo, tato jest mi źle - chciałbym, żebyś
mnie ukoiła, naucz mnie jak najlepiej dla
siebie mogę się w tej sytuacji zachować. 
Zaprzeczanie czy obwinianie dziecka

będącego w trudnej emocji jest w gruncie

rzeczy uczeniem dziecka eskalacji małych

problemów lub udawaniem, że problem nie

istnieje. Jednak jego ciało będzie czuło nadal i

odczuwało stres bez szczęśliwego

zakończenia - czyli ukojenia. Nie będąc

ukojonym, nie nauczy się samoregulacji. 
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