Bevezető
Ajándék e-bookom segítséget kíván
nyújtani a szülőknek a most kialakult
járványügyi helyzetben ahhoz, hogy
megfelelően tudják támogatni, nevelni
gyermekeiket ebben a speciális
élethelyzetben.
Azt gondolom, hogy miközben
reménykedünk abban, hogy végre talán
végleg sikerül lassan magunk mögött
hagyni az elmúlt nagyon nehéz időszakot
- talán mégsem árt, ha felkészülünk arra,
hogy bármikor visszatérhetünk a már
megtapasztalt, nehezebb
életkörülményekhez.

Az online oktatás, a home office
és a járványügyi társas
érintkezési szabályok új
kíhívások elé állítottak
mindannyiunkat egyéni és
társadalmi szinten is, és bizony
nem egyszerű adott esetben
otthon nevelni a gyermekeinket,
megtanítani őket az új
szabályokra - miközben például
mi is otthonról dolgozunk.

Általános tapasztalat, hogy felnőtt korban,
amikor már gyermekeink is vannak, és
nagyobb felelősség hárul ránk szülőként,
akkor elfelejtünk kikapcsolódni, lazítani.
A teendők sokaságának megoldásán, a
számlák kifizetésén jár az agyunk és
átkapcsolunk egy problémamegoldó
üzemmódba, ugyanakkor az új helyzetből
kifolyólag a napi stressz is fokozottabb, így
aztán nehezen lazulunk el, amikor végre
volna egy kis szabadidő. Ennek
megváltoztatására adok most
szemléletváltó tippeket, gyakorlati
trükköket a mindennapokhoz.

Bonyolult és nehéz volt ez a helyzet,
számos kihívással, korlátozással néztünk
napi szinten szembe. Ráadásul nagyon
hosszúra nyúlt ez az állapot, továbbá nincs
biztos kapaszkodó a jövőre nézve.
Vannak gyermekek, akik nagyon
szenvedtek (otthoni légkör, társak hiánya,
stb. miatt) és vannak gyermekek, akik
alapvetően élvezték az otthon töltött időt,
a bezártságot – és természetesen mindez a
felnőttekre is igaz.
Most, hogy a sokadik hullámon is túl
vagyunk, a szakértők egyértműen
megerősítették, hogy az emberek nagyon
kimerültek, kiégtek, depressziós fázisban is
sokan vannak. Mindezt megerősíthetem,
mert soha ennyi krízises esetem nem volt
egyszerre, mint az elmúlt másfél évben.
A mentális egészségünkért tenni talán
soha nem volt még ennyire fontos!

03

Lássuk a
tippeket!
1. Ebben az elhúzódó
vírushelyzetben most
még fokozottabban
érvényes az, hogy
elegendő "elég jó
szülőnek lenni"!
Ez azt jelenti, hogy a
jelenlegi plusz
stresszhatásokat
vegyük figyelembe,
és mind magunk
felé, mind
gyermekeink felé
forduljunk nagyobb
empátiával,
türelemmel,
legyünk adott
esetben megértőek,
nagyvonalúbbak.

2. Nem szükséges
maximumra törekedni,
ebben a szenzitív
időszakban talán még
többet ér a valódi
kapcsolódás kialakítása,
elmélyítése!

3. Lássuk a gyermekeinket
és halljuk is meg őket!

Gyermekeinket fizikailag elláthatjuk,
etethetjük, gondoskodhatunk róluk,
azonban ez nem elég
- fontos lenne látnunk is őket,
megtudakolni és meghallgatnunk
naponta azt, hogy ők hogyan is
éreznek, milyen aggodalmaik, félelmeik
vannak ebben a kialakult helyzetben.

4. Ismerjük fel, hogy a gyermekkori
érzésekkel milyen fontos törődni, ha
szeretnénk, hogy boldog és egészséges
felnőttekké váljanak gyermekeink!
Az előző generációk tagjai más nevelési
elveket vallottak, inkább a gyermeknek volt
szükséges alkalmazkodni és az érzéseikkel,
fájdalmaikkal gyakran már nagyon korán
egyedül maradtak. Az idők azonban
változnak.

5. Helyezzük a fókuszt gyermekeink
érzelmi jóllétére!
Sok az aggódó, szorongó gyermek – ez
részben a közösségi nevelés hiányára
vezethető vissza, illetve pl. a magas
képernyőidőre (számítógép, televízió,
okostelefon előtt töltött idő).
Szülőként rengeteget tehetünk!
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6. Változnunk szükséges: az emberi,
rokoni kapcsolatok felértékelődtek. Mi
is legyünk nagyvonalúak (nem a toxikus,
veszélyeztető nagyszülőkkel nyilván)!
Régen máshogyan nevelkedtek a
gyermekek, nagyobb közösségekben,
mostanában nem ritka, hogy a nagyszülők
is aktívan dolgoznak, és nem lehet rájuk a
gyermeknevelésben számítani. Ezért a
generációs konfliktusok kiéleződtek, pl. a
hagyományosnak mondható, fizikai
büntetést alkalmazó szülők és a kötődő
nevelést alkalmazó felnőtt gyermekeik
között, így még jobban magukra maradtak
a kiscsaládok, illetve a jelenlegi vírusos
helyzet is izolációhoz vezethet.

7. Képernyőidő lehet mellette,
ellene lenni,
azonban
mindennapjaink
része - érdemes
tudatosnak lenni
ebben is!

8. 0-3 éves
gyermekeknél
semmilyen pozitív
hatást nem
mutattak ki a
kutatások a
mobiltelefonhasználattal
kapcsolatban és a
képernyőidőt is
egyértelműen
ellenzik a
szakértők.

9. A kis gyerekeknek melegségre,
ölelésre, babusgatásra, értő jelenlétre
van szükségük, melyet a hideg
készülékektől nem kapnak meg.
Figyeljünk tehát erre!
A szociális érés és empátia a társas, face
to face kapcsolatokban alakul ki és fejlődik,
ugyanakkor a tudatosság és a korral való
haladás fontos, nem gondolom, hogy a
"menjünk vissza az ősember korba" attitűd
a legpraktikusabb.

10. Lehetnek pozitív hatásai is a
képernyőidőnek!
·
·

Internet segítségével tudunk
kapcsolódni szeretteinkkel,

gyermekeink online tudnak iskolába
járni,

·

társaikkal, barátaikkal tudnak játszani,
beszélgetni,
·

·

online tudunk vásárolni,

sokat segíthetnek az online támogató
csoportok,
·

online gyorsan informálódhatunk.
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11. Amit javaslok, ami
segít: SOK JÁTÉKIDŐ!
Régen máshogy játszottunk:
szabadon, természetben és
kütyük nélkül.

12. Manapság az együttjátszás lehet
párhuzamos tabletezés, mesenézés is.

Sokféleképpen lehet hozzáállni, dönteni
ebben a kérdésben is. A szülők
tudatossága itt is kulcskérdés.
Gondolok itt - adott esetben- a
kiskamaszok internetes együtt
játszásra.

13. Ne terheljük feleslegesen
gyermekeinket!
Jelenleg nagyon vigyázni kell, hogy mikor
mit, kit érintünk. Ezzel növeljük a
gyermekeink szorongás- vagy
félelemszintjét! Legyünk tudatosak,
hiszen fontos megóvni őket, ugyanakkor
feleslegesen ne terheljük őket!
14. Nagy a nyomás a közösségi
médiában, de higgyük el, hogy
ELEGENDŐ CSUPÁN JÓ SZÜLŐNEK
LENNI!
A tökéletes szülő képe inkább fikció
mintsem a valóság, nem mellesleg
lehetetlen is! Igyekezzünk tudatosan
csökkenteni az elvárásainkat, ezáltal a
feszültséget önmagunkban, a családi
rendszerünkben, hiszen a sok-sok
elvárás sok-sok csalódáshoz vezet.

15. Ugyanígy hagyjuk, hogy
ELÉG JÓ GYERMEKÜNK LEGYEN
A GYEREK!
A gyerekek huncutkodnak, esetlenek,
fárasztóak, aranyosak - mert gyerekek!
Próbáljunk ebben kicsit hasonlítani
rájuk, felnőttként is megengedhetjük
magunknak, hogy elengedjük
magunkat és lazák legyünk, különösen
az ilyen helyzetekben.

16. Beszéljünk az érzéseinkről! Segítsük
gyermekeinket is abban, hogy
kifejezzék, hogy mit éreznek!
·

Letölthető emojik segítségével vagy,

·
szörnyecskék ajándék
zsebkönyvemmel például (Gyermekeink
aggodalmai, a mi válaszaink online
tréningemhez jár),
·

a mindennapi érzéseikkel tudunk
törődni, illetve a járványhelyzettel
kapcsolatosan érdemes kérdezgetni már a
legkisebbeket is és megnyugtatni őket,
·
ugyanakkor nem kell úgy tennünk,
mint ha tökéletesek lennénk, nagyobb,
kisiskolás gyerekekkel az ő szintjükön saját
gondolatainkat is megoszthatjuk, és
elmondhatjuk, ha egy-egy helyzet
bennünk is feszültséget kelt, persze
biztosítva őket arról, hogy idővel mindenre
születik megoldás.

17. Amire mindenképpen ügyelj:
Légy elfogadó!
Tiszteld gyermeked gondolatait, érzéseit;
minden érzés rendben van. Az elfogadó
szülő gyermeke azt érzi, hogy meg van
értve.
18. Őrizd meg játékosságodat!
Legyenek örömteli pillanataitok, humorod
ne hagyjon el (stresszhelyzetben pláne) és
élvezzétek egymás társaságát!
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19. Légy kíváncsi!
Légy kíváncsi
gyermekeid
gondolataira,
tapasztalataira ítélkezés nélkül! Ha
hibázol, ítélkezel kérhetsz bocsánatot,
korrigálhatsz!
20. Igyekezz empátiát
tanúsítani!
Érezz együtt
gyermekeddel és
biztosítsd, hogy
igyekszel megérteni
őt, még ha látod, hogy
bizony nem feltétlenül
lehetséges ez.

21. Szervezz én időt is
magadnak!
Ahhoz, hogy meleg, elfogadó légkört
tudjunk teremteni, szükséges az is, hogy a
saját igényeinkről is gondoskodjunk.
Fokozottan érvényes az a nézőpont, hogy
a gyermekeink mellett szervezzünk
énidőt is magunknak. Gondoskodjunk
heti egy-két alkalom szabad óráról,
amikor nyugodtan tudunk például
olvasni, vagy akár naplót írni, vagy
valamilyen feltöltő tevékenységet végezni.
Beszéljük meg párunkkal az érzéseinket,
vagy legyen egy barátunk, rokonunk,
akivel kölcsönösen megbeszélhetjük a
felmerülő nehéz helyzeteket. Itt nem
feltétlenül a megoldáskeresésen van a
hangsúly, bár természetesen az sem
árthat, hanem hogy legyen valaki, aki
ítéletmentesen meghallgat minket és mi
is lehetünk hozzájárulás valakinek, aki
szintén meghallgatásra vágyik.

22. A fájdalomnak és a gyásznak
ugyanúgy helye van az életünkben
Ebben a helyzetben sajnos óhatatlanul
részévé válhat életünknek a gyász, sok
család szembesül most azzal, hogy elveszíti
egy-egy szerettét, rokonát vagy barátját.
Fontos, hogy ezekben az esetekben se
rejtsük el érzéseinket, a fájdalomnak és
gyásznak ugyanúgy helye van az
életünkben, és ezt sem kell elrejteni a
gyermekeink elől. Elmagyarázhatjuk
gyermekeinknek, hogy ebben a helyzetben
természetes, ha anya vagy apa szomorú,
esetleg sírni lát minket a gyermekünk. Sőt,
fontos, hogy engedjük meg neki is, hogy
megélje a fájó érzéseit, amikor a család
olyan valakit veszít el, aki fontos volt a
gyermek számára. Ezzel tulajdonképpen
megtanulja a gyermek, hogy a rossz
érzéseit is megélheti, nem kell azokat
elfojtania, megtanulja kezelni azokat, és ez
az, amitől később boldog, elégedett felnőtt
válik belőle.
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+1 Örökítsük meg magunknak és az
utókornak is ezt az időszakot
gyermekeinkkel!

·
Fényképekkel, hogy
visszanézhessük, vagy videokkal,
·

akár naplóírással,

·
egyéb kreatív módon. (Pl. mi a
vírusos idő alatt főzős család lettünk).

Bízom abban, hogy ez a kiadvány segíti a
szülőket és ezen keresztül a
gyermekeiket is, hogy ez a rendkívüli
helyzet könnyebben kezelhető legyen a
családokban a mindennapok során.
Természetesen szükség esetén, vagy
nehezebb helyzetekben további
tanácsért is fordulhattok hozzám egyéni
konzultáció keretében.
Sok szeretettel,

Elérhetőségeim:
wandapszichologus@gmail.com

