
"Dziewczynki czy chłopcy, bogaci czy biedni, 
mali geniusze czy przeciętni uczniowie - nie ma

znaczenia, lęk może wystąpić u kogokolwiek.
Niektórzy rodzice być może pomyślą: "I co z

tego? Każdy się czasem denerwuje. Nikomu to
nie zaszkodzi, więc po co to całe zamieszanie?"
(...) Lęk nie jest tak dramatycznym problemem

jak rozważania o samobójstwie u dziecka czy
sięganie po narkotyki. Ale silny niepokój to

oznaka odbywającego się w głębi duszy
prawdziwego cierpienia ."

 

 "Lęk u dzieci"



Przydatne pytania do myślenia
detektywistycznego

Podważanie negatywistycznego myślenia jest ważne przy
trudnościach w odczuwaniu lęku. Oto lista pomocnych pytań, 

które mają na celu zbieranie dowodów przeciwko niemu:

Jaki jest dowód na to, że do tego nie dojdzie?

Co innego może się zdarzyć?

Czy myśląc, że to się zdarzy, 
nie wyciągasz pochopnychwniosków?

Co może się wydarzyć w
najlepszym i najgorszym wypadku?

Jaki jest najbardziej prawdopodobny rezultat?Jakie są szanse, że do tego dojdzie?
Co się wydarzyło w przeszłości?

Co się przydarza innym ludziom w takiej sytuacji?

Czy naprawdę masz jakiś wpływ
na to, co się wydarzy?

Czy nie oceniasz za nisko tego, co możesz

zrobić, żeby sobie poradzić z tą sytuacją?

Czy nie jesteś dla siebie zbyt surowy?
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Pochylanie się razem z dzieckiem nad rozwiązywaniem
trudności, których doświadcza w związku z przeżywanym

lękiem, daje mu poczucie bezpieczeństwa i wsparcia 
ze strony rodzica oraz zachęca do podjęcia samodzielnego

działania. Oto kroki podejścia rozwiązujacego problem:

Wspólne rozwiązywanie
problemu

Streść, co powiedziało twoje dziecko.

1.

2. Zdentyfikuj, co można zmienić.

3. Urządź z dzieckiem burzę mózgów i

znajdźcie wszystkie możliwe sposoby, w

jakie można osłabić jego lęki.

4. Pomyślcie wspólnie nad każdym
pomysłem strategii, na który wpadło

dziecko - omówcie  je pokolei.

5. Poproś dziecko, żeby wybrało strategie,

która ma szanse na najlepsze rezultaty.
6. Później, kiedy dziecko wypróbuje

najlepiej zapowiadającą się strategię,

oceńcie jej powodzenie.
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