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EMOCJE – JAK IM SIĘ TERAZ SIĘ NIE PODDAĆ 

dla rodziców i pedagogów 

 

 W czasie epidemii najtrudniejszy emocjonalnie jest chyba brak perspektywy 

kiedy się ona skończy. Oznacza to przewlekający się czas kryzysu psychologicznego 

dla wszystkich. Jasne, że osoby z pierwszej linii frontu (np. medycy) będą w innej sytuacji 

psychicznej, niż zamknięty w domu pedagog, psycholog, rodzic. Nie ma tu wątpliwości, ale śmiem 

stwierdzić, że nie ma w tym okresie nikogo, kto byłby zupełnie spokojny.  Nawet jeśli zakładamy, że 

mamy pewną pracę i jesteśmy zdrowi, to martwimy jednak się o szereg innych spraw, chociażby o 

bliskich, niczego nie możemy być zupełnie pewni, przeżywamy problemy ludzi w około, boleśnie 

odczuwamy ograniczenia i izolację.  

 W tym czasie jedną z naszych podstawowych zadań jest zaopiekować się emocjami innych: 

dzieci, uczniów, pacjentów, podopiecznych, innych rodziców; uspokajać, motywować, organizować, 

opiekować, pomagać... to trudne w sytuacji, gdy nasze emocje wystawione są także na poważną próbę 

i sami czujemy się przytłoczeni.  

Dlatego oprócz wielu ważnych spraw w tym czasie, dbanie o zachowanie względnej równowagi 

emocjonalnej jest dla nas priorytetem. Jeśli my polegniemy pod nadmiarem własnych trudnych 

emocji, nasi podopieczni niewiele wsparcia będą mogli otrzymać. 

 Dlatego warto zatroszczyć się o swoje emocje. Jak? Każdy ma na to swoje sposoby, 

podpowiada je intuicja, wiedza, przyzwyczajenia i nawyki. Wasze sprawdzone sposoby będą tu 

najlepsze. Oto kilka ważnych według mnie strategii: 

 

USZANUJ SWOJE EMOCJE - nie zaprzeczaj i nie próbuj na siłę manifestować, że świetnie sobie 

radzisz z tym wszystkim. Oczywiście dzieci nie muszą być głównym odbiorcą Twoich trudności, ale 

warto byś umiał/a się przyznać przed sobą i innymi dorosłymi, że też się boisz, że też czasem to 

wszystko cię przeraża. Paradoksalnie siła do działania mimo lęku, bierze się ze świadomości tego 

co autentycznie czujesz, przyzwolenia sobie na to i umożliwienia przepłynięcia tym emocjom przez 

swoją psychikę. Dzięki temu uruchamiany wiele mechanizmów zaradczych, sami otrzymujemy 

wsparcie od innych. Lęk, któremu mamy odwagę spojrzeć twarzą w twarz, szybciej odchodzi, a my 

możemy działać dalej.  

 

DAWAJ SOBIE PRZYZWOLENIE NA SWOJĄ SŁABOŚĆ – to ważne tak, jak punkt powyższy, 

umieć się przyznać przed sobą i otoczeniem, że nie radzimy sobie z czymś, że nie ogarniamy, że 

czasem nas coś przerasta, zadania, zdalna praca, nasze dzieci, problemy w małżeństwie itp. W tym 

również działa magiczny paradoks, od takich chwil kontaktu z własną słabością, łatwiej odbijamy 

się, jak od przysłowiowego dna i wzbudzamy potrzebę działania. Poza tym nic tak nie zjednuje 

ludzi, a w szczególności młodzieży, jak podobieństwo przeżyć. Skoro ty przeżywasz słabość, to 

znaczy, że one też mają do tego prawo i to jest ok! Dzieci łatwiej akceptują swoją słabość i 

bezradność, gdy widzą, że opiekun też sobie czasem na nią pozwala. Jest w ich oczach bardziej 

autentyczny i godny zaufania. 

 

TWOJE CIAŁO, TWOJA ORĘŻ – jeśli o tym zapomnisz i zaniedbasz ciało, nie utrzymasz 

psychiki w dobrej formie. Nie da rady! psyche i soma to nierozerwalny duet. W okresie izolacji 

łatwiej popadamy w bezruch i szybciej zaniedbujemy siebie (no bo w sumie po co). To pułapka! 

Maseczkę z ogórka zawsze możesz zrobić sama, farby do włosów nadal są dostępne w sklepach. 

Umaluj się, zrób paznokcie, w końcu w oczach domowników (i podczas pracy online!) też warto 

dobrze wyglądać. Wystarczy tyle, żebyś sama czuła się dobrze. Oczywiście to samo dotyczy panów 

(tyle, że w męskiej wersji dbałości o wygląd ;) )Jeśli masz ogród – to świetnie wiesz, jak sobie w nim 

zadać ruch, a jeśli nie to szybki spacer z psem, przysiady, skakanka na balkonie...i cała gama 

możliwości w internecie to ważny element każdego twojego dnia. Polecam na zmianę coś na 
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zmęczenie się, ale również na rozciąganie (to bardzo ważne, bo nasze powięzi tkankowe kurczą się 

pod wpływem stresu i przynoszą wiele dolegliwości bólowych - pogarszają tym samym samopoczucie 

fizyczne). Tylko musisz nadać temu priorytet! Wraz z coraz bardziej zgarbioną i spiętą sylwetką, ze 

zwiększającym się odrostem na włosach – będzie narastał marazm psychiczny. Nie pozwól na to. 

 

CHOĆ CHWILA RELAKSU – ze 2 razy dziennie po kilkanaście minut, albo chociaż raz 

(wieczorem). Idealna byłaby medytacja, relaksacja, albo każda inna forma odprężenia, ze zwróceniem 

uwagi na spowolnienie i pogłębienie oddechu, oraz rozluźnienie mięśni. Może być dłuższa ciepła 

kąpiel. Spróbuj w tym czasie nie myśleć o niczym, tylko o odprężeniu i spokojnym oddychaniu.  

Twoja fizjologia podczas całego dnia funkcjonuje teraz na zwiększonych obrotach, przez co narasta 

wyczerpanie i twój system psychofizyczny nadmiernie się eksploatuje. Takie krótkie „resety” są dla 

naszej kondycji szczególnie ważne.   

 

ODPUSZCZAJ SOBIE – jest w tej chwili tyle spraw, które potencjalnie chcielibyśmy robić, a nie 

możemy, lub nie mamy sił, albo po prostu nie warto na nie tracić sił, albo nie mamy na nie zupełnie 

wpływu. W kryzysie zawsze przydaje się sztuka przewartościowywania spraw, czyli nadawania 

im innej, nowej rangi. Często dzieje się to  automatycznie i jest jednym z wielkich atutów kryzysów 

życiowych. Pomyśl, co tak naprawdę jest w tej chwili dla ciebie ważne – bezpieczeństwo?, zdrowie?, 

obecność bliskich?, twój pies?...i ok. W sytuacjach, gdy czujesz się przeładowana/y zdalnymi 

zadaniami, informacjami o epidemii, problemami wszelakiej maści i rangi, warto jak mantrę 

powtarzać w myślach to, co jest aktualnie dla Ciebie najważniejsze. Resztę w takim momencie trzeba 

po prostu odpuścić, czyli jakby to dzieciaki powiedziały „olać”. 

 

JESZCZE NIE JEST TAK ŹLE – no bo w końcu mam nadal za co żyć, mam pracę, jestem zdrowa/y 

itp. to nieco prymitywna, ale bardzo ważna strategia wzmacniania się w momentach najtrudniejszych, 

jej bliską wersją jest porównywanie się z innymi, czyli- INNI TO MAJA GORZEJ. Wstydzimy się 

tych sposobów, ale one są naturalne i słuszne. Nie wiem jak by trudno nie było, zawsze mogłoby być 

gorzej pod wieloma względami. Trzymaj się tego myślenia w najgorszych chwilach. 

 

BEZCZYNNOŚĆ JEST NAJGORSZA – brak choć paru zadań, wyzwań, nawet najprostszych na 

każdy dzień, jest bardzo niekorzystna. Bierność czyni nas jedynie odbiorcami tego, co do nas 

napływa, ubezradnia to nas. I choć epidemia jest stanem, na który mamy niewielki wpływ, warto zdać 

sobie sprawę,  i nawet jeśli są one małe, to w pewnych aspektach możemy i musimy jednak działać. 

Izolując się toczymy swoistą wojnę z epidemią, edukując, pracując tyle ile możemy, nadrabiając 

domowe zaległości, czytając, bawiąc się z dziećmi itp. A nic nie wpływa na nas tak dobroczynnie, 

jak pomaganie innym w tym trudnym czasie. Tak po ludzku, gdy widzimy, że nasze działanie 

wobec bliskich, podopiecznych, sąsiadów itd. powodują u nich ich ulgę, uspokojenie i uśmiech,  

dodaje nam to prawdziwych emocjonalnych skrzydeł!   

 

WIEDZA I ROZUMIENIE TO WAŻNE NARZĘDZIE– gdy pomagasz innym w czasie kryzysu 

warto być przede wszystkim człowiekiem, ale jeśli jesteś zawodowo, czy rodzinnie na pierwszej linii 

walki z trudnymi przeżyciami innych, ważne jest byś nie działał/a tylko dobrymi chęciami, 

współczuciem i empatią. Rozpacz i bezradność we dwoje, a nawet w grupie, to niewielkie wsparcie. 

Im więcej wiesz i rozumiesz zjawisk i mechanizmów regulujących ludzkie (w tym dziecięce) 

zachowania w sytuacjach kryzysowych, inaczej granicznych, czyli im więcej posiadasz wiedzy  

wspieraniu w kryzysie, tym większy możesz zachować dystans wobec tego z czym się spotykasz. 

Czytaj więc, dokształcaj się, konsultuj, korzystaj z wielu opcji szkoleń i doradztwa online. To jest dla 

ciebie teraz bardzo ważne i będzie się przydawać i później. Każdy kryzys to wielki motor zmian i 

nauki wielu nowych rzeczy. 
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